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 םירבד הועולוע ייקמוקיידמ
 וטה תא שידקהל יתרחב םעפה
 םילועש םיבושח םירבד השולשל

 .הזה ןויליגה ךותמ ו |

 לש םינופפלמה תנוע ,תישאר . | ו - | 4

 םגו ,רמגיהל ךרדב בשחמה יקחשמ
 ער אל ץיק ונל היה םעפה םא

 ץיקה הז היה תמאה ןעמלו ללכב

 םינשב רכוז ינאש רתויב רישעה

 תדמוע תרוצבה ,תונורחאה

 סנכיהל ךרדב ונאו םייתסהל 2000 ןךןבתטפבמח
 טושפו דלומה-גח תפוקתל

 לש שדח לובממ ץצופתהל 4 תיזכרמה הרודהמה

 הלאכ חוכשל ילבמ םירתוכ

 2 ןשייטסיילפל עיגהל םיכלוהש

 םיסנמ ונחנא םא ,תאז לכב ,לבא 8 (זסטה 01:01 :תמלוצמ הריקה |

 ועיגהש םירתוכה תא חתנל

 תוארל ןתינ ,הנורחאה הפוקתב

 םמצע תא ומיאתה חותיפה יתבש 2 3 081673 :הקתפ

 טושפש םירמייגה לש םמעטל
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 ו 4 ךדו6 1.סתש651 1סטזמ6צ :הקתפרה |
 םייופצ הלילע יווקב וסאמ 5

 םילקל םיקחשמה תא םיכפוהש 6 דח6 כטא6 001 [28?183ז06 :םיצורימ 2
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 ש מ מ רו ה מב ₪ ₪ 6 |44 24% ד"ר רואה. =

 םיממעשמלו ערה הרקמב ייד 8 ("סחוטה1 (1[ו55וטח :הינטרטסא 5
 אצי ,ךכו .עור רתוי דועה הקמב

 לש תושדח תומגמב ונכרבתהש 20 ןס6\/וחט [2316 :םידיקפת

 וניארש ומכ תויומד תיינב בב א16181 תגזושט6 :הינטרטסא |
 2 ולבאיד לש תשרה תייצפואב

 יחכונה ןויליגב וניארש ומכו

 ןיעמ - [06\%ומ6 3816 לש הרקמב 5 םינומה הל היגלטסונ

 םיססובמש םינומהל 2600 ירתוכ

 24 ג הותוההו3ג66 ;הלועפ

 | 6 3 6ח(טז6-ה תודלות
 תויומד תיינב לַע רתויו רתוי

 םייופצ תוחפ םיטנמלאו 0 ₪127 רוטקוד

 םיפתתשמ יוביר לע םיתתשומה . םלועהמ תושדח :טנרטניא ₪. ואב ץ
 34 םלועהמ תושדח :טנרט | -- 6 6 [ז הזרה

 תעפשומ הלילעהו רופיסהש בצמו 12

 ןאכ ונישע ,תינש .קחשמהיכלהממ 8 תופולאה תגיל :טנרטניא ₪

 ו ו ול םויוגיש המכ | 0 ₪885 .\סו10ה :היזיוולט יקחשמ ₪8 [
 ימעטלש םידמחנ םינונעיר המכ / | ו
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 לכב דחוימב ,ןיזגמה תא םירפשמ | ** !רנויקימ תויהל הצור ימ ג = קש ₪

 .םיארוקה תלעפהל רושקה 4 סונייקואל רבעמ תושדח :8

 612 (0001₪57-ה תא ונרזחה

 ןגרומ ונילא הבש ,לכמ רתויו

 טעמב לש תולג רחאל ,תידגאה 18 הכימתה רדחמ תודוס

 אוה ישילשה רבדה .םינש שולש

 לכל לחאל תרדהנ תונמדזה וזש

 ול היהתש רפסה תיבל רזוחש ימ 4 הלעפה תוארוה ₪

 לכ םע ,םלועבש הנש הלחא | | . - תלבגוה תוחר

 לחאמ אוהש םיבוט יכה םירבדה ךרוע * יקצסולופ ןרע :םיקחשמ ךרוע * ןייטשרבליז דיוד :6 ךרוע * ביבר ןדוא :ךדוע * טיס יבוק :ישאר ךרוע , +

 !הכוז םדוקה לכ
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 םיטפרפתמה ם חי רצ ומה דףיחמ

 1 תכרעמה ,[ תונתשהל ם םייושע זותיעב
רוח .תו עדומה ןכ ותל תיארחא ה 1 וא

 .דבלב 6: 0 ו[ 00 | ,דוחוי 2 תכרעמל חלשייש 

 (חו קלה תייר ₪ חולטש ל לד "שו 1 שאה = אל ריחמה *



 ?אגְפפ6ז לש הפוס
 אל ה לוה ןילרמ ,ב"הראב ילרדפה טפשמה תיב טפוש
 -ה יצבוק תפלחה תנכות לש םישמתשמה ינוילימב בשחתה
 הבינג ג תדדועמ איהש הנעטב ,התוליעפ תא רוגסל הרוהו תירלופופה
 ,םירצוי תויוכז תרפהו

 :תאטז-ו א[

 בו לודגה דוחיאה =
 | אד | אסווסזא8 תרבח ל

 עדימ ירתא לש הרוש הליעפמה
 לע העידוה ,םיבשחמ יאשונב |

 | רתויב תטלובה הרחתמה תשיכר
 וו וש( הקסעה יווששכ ,20%1 ,הלש
 .;רלוד דראילימ 1.6-כ לע דמוע

  שוקיבב דומעל על השקתמ א ו
 שדחה םיבשחמה ו תא ב תרבח הפשח םיישדוחכ ינפל

 / / | | ותהל ה 1 ₪ ו |

 דוגב ל ל קש ו .20- ל ל
 םיעבצ העברא לש םתגצה םע דחי ה תכורעתב

 . שב תולועפ דראילימכ לש סוצע בושיח חכ שי 04-ל
 \ שדחה בשחמב רתויב ינואגהו ואצמתש 1 םויטנפ לכמ רתוי קזח
 | דהקל ךרד ואצמ ,\ןקק|ט ישנא ,ררוואמ - ול ןי ןיאש המב אקווד אוה
 רצומהש ךכ ,םיענ םיקלח יידמ רתויל קקדזהל ילב תכרעמה תא
 .םימייקה םיבשחמהמ רתוי טקש שדחה

 דקהל בוש החילצה לטניא תרבח

 | םויטנפה תרדסמ רתוי ריהמ דבעמ
 ז 900-ה תוביבסב וישכעל ןוכנ היהי שדחה דבעמה ריחמ

 הל םיססובמה םישיא םיבשחמ תאצל ולחה רבכ ב"הראבו

5 170171688 6 
 קחשמה לש רתויב תובוטה תופסותה דחא היה 163% זז

 !םניחבו ,ותוא תוסנל םילוכי םתא םג תעכו 11311-1.116 רידאה

 תבותכב םיקחשמה תקלחמ ,קויד רתיל וא) ₪68!.טסומ תרבח

 לש תיאמצע הסרג קלחל הטילחה (וואוא .08].טסומ/ש

 םע ףותישב הררחוש וז הסרג .163ת [-סזוזטפא 1.5 םשב ,קחשמה

 םע העיגמ איהו ,\ג|ט6 50/1ואגז6 תרבח ,קחשמה תחתפמ

 ,שטחוס4 2"ס07 -  לש תוירלופופ דואמ תופמ שולש

 . 1 6גחו [-ס וס: \\ הזדכהו]ו

 האלמ הסרג ובייח 163 101688 6-188%16 לש תומדוק תואסרג

 הניא תעכ תררחושמש [.5 הסרג ךא ,[11[-1.1/6 קחשמה לש

 ףשחיהל םינקחש לש בחר להקל תרשפאמ איהו ,קחשמה תא תשרוד

 ךשמהה קחשמ לש האיציה ינפל ,הזה ןיוצמה קחשמל

 1631 [יטוחז685 2

 והזש קר ןייצנ 63'1גחו ["טזוז6%% תא םיריכמ אלש םכמ ולא רובע

 ןקחשה וב ,[6!1311-1.1 לש עונמה לע ססובמש תשרל הלועפ קחשמ

 םחול ,יאנכט ,לגרמ) תומד גוס לכל .ונוצרכ תומד גוס רוחבל לוכי

 קחשמה ךלהמב .תונורתיו תושלוח ,תוידוחיי תולוכי שי (רייס ,דבכ

 תולועפ החלצהב עצבל ידכ םירחא םינקחש םע הלועפ ףתשל ךירצ

 .דועו סיסבה לע הנגה ,םיחרזא יוויל ומכ תונוש
 תופמ ףיסוהל רשפא יאו ,תופמ שולש קר ליכמ קחשמה ,בגא

 האלמ הסרג הבייחש קחשמה לש תמדוקה הסרגל דוגינב) טנרטניאהמ

 וילע םיצילממ ונאש ךכ ,יפיכ אוהו םניחב אוה לבא ,(1131(-[.1₪ לש

 .הזה ןיוצמה קחשמה תא ןיידע םיריכמ אלש םכמ ולא רובע םוחב

 ןורכיז 133%1112 ,24א10 םויטנפ :קחשמה לש םומינימה תושירד

 .טנרטניא רוביחו ₪. \/

 ור א .י631.00 3/6 וא

 םיגאבה ןוקית תסרג תא האיצוה טפוסורקימ
 \/וח00וא8 2000-ל הנושארה

 תא הלש רתאל טפוסורקימ הסינכה ,טקשב טקשב

 תויעב רותפל רומאה ,10/)83 לדוגב ץבוק ,\\/וחסוא5 2000 5 |

 ;השדחה הנכותל תורושקה תונוש

 ב"הראב םייקסיעה תוחוקלל וצילמה בושחימ ץועייל תורבח

 תואסריג ררחשת טפוסורקימ רשא דע הנכותה תיינק םע ןיתמהל

 .רצומה תוריכמב היילעל הייפיצ הנשי תעכש ךכ ,םינוקיתו ןוכדיע

 .\ווחשסועפ 16 ןיבל \\וחשסוא< 2000 ןיב ולבלבת לא ,בגא

 גרדשל םיניינועמה ,םילודג םייקסע םינוגראל הנכות הניה הנושארה

 םינשב רבד לכ ומכ ,תארקנה) היינשה וליאו 98 -ה וא [%1 -ה תא

 תארקל לחי הקווישו יטרפה קושל הנפת (6!111חוטתה ,תונורחאה

 .רבמטפס ףוס

 :םיגאבה ןוקית ץבוק תא דירוהל םינינועמל

 אר רא תר 050 71.60 105 2000/0161

 59 \\'גז%-ל ₪00 תסרג ואיצוי 110 ה 5

 גתומ לע וססבתהש םינורחאה םירתוכה לע תרוקיבה

 המ תוהתל םלועה יבחרב םיבר םיצירעמל ומרג - 51 \/ גז -ה

 שדוחכ ינפל םלוא .1.ווט9/\ז1% יקיפמ לש יביטאירקה שארל הרק

 הארנה לככש רצומ לע 8103478 ישנא םע דחי הרבחה העידוה

 .ונרמאש םיערה םירבדה לכ תא חוכשל ונלוכל םורגי

 רודל ןהו /6--ל ןה תאצל רומא ,82 -ה רנא'זמ ,שדחה קחשמה

 ,היזיוולטה יקחשמ תוכרעמ לש אבה

 יכ תעדל וישכע רבכ ןתינ ,םייוסח ןיידע םיטרפה בורש תורמל

 .518ז \\'הז%: 5218006 ] ינפל הנש 4,000) שחרתת הלילעה

 ו ₪ ןבאאש-.. ₪0"

 4 ל -

 תובכר רוטלומיס
 תובכר רוטלומיס לש וחותיפ לע תדבוע יכ העידוה טפוסורקימ

 .תונורק אשונ רטקב טולשל םינקחשל רשפאיש

 תוהממ קלחו תויה ,קחשמה להנתי קוידב ךיא ראתל השק תצק

 םגו שארמ עובק ביתנ יפ לע עוסנל תבייח איהש ךכב ץוענ תבכרה

 ,רייפלה יליטו ןקלוו יחתות םע תבכרב קחשל הכזנ אלש חינהל ריבס

 .תואטבתה לש הלק היעב היהת יביסרגא רתויה להקל םגש ךכ

 תא ןנכתל ךרטצי ןקחשהש ךכ לע םירבדמ םיעודי ןכש םיטרפה
 תבכרב גוהנל ךרטציו ריוואה גזמ יאנתל םאתהב ולש םינמזה תוחול

 .ךרדה יאנתב תובשחתה ךות

 טפוסורקימ שנ דועו
 השדחה הלעפהה תכרעמ יריחמ תא ל אוט

 קלחל תגהונש וזככ העודי קוידב אלש ,הרבחה .\\1ח00וא5 6

 .הנוש הקיטקט תעכ הניגפמ ,תוגילפמ תוחנה
 ט/וח00וא8 /[6-ל רובעל םינכרצה תא ענכשל ןויסינב

 תכרעמ ריחמ תא תכתוח א[וטז0%01 - (א6!111חתוטהו 0110

 !530)- ב השדחה הלעפהה
 תוביבסב ולע \\'וחשסו8 לש תומדוקה הלעפהה תוכרעמ יריחמ

 הריכמל העיצמ |\[וטזס8011 השדחה הלעפהה תכרעמ תא ךא ,9

 .רבמטפסב 14-מ לחה ,דבלב 559 לש ריחמב
 רפסמ תיסחיש רבתסמ ,ןכבו ?היכרד תא הנשמ 1161708011 עודמ

 וא ,\\'גחשסואפ 98 - ל \/ותשסואא 95 תא ןכדע םינכרצ לש ןטק
 םידעצב טוקנל ךירצ ןכלו ,ולש היינשה הרודהמל '"\'גח₪0/5 98 תא

 .םיבוטה הימיל \[!וסזספס[1 לש הטילשה תא וריזחיש ,םייטסרד

 לש רתויב תושדחה תואסריגה תא םירכומ םיבשחמה ינרצי םנמא

 הלעפה תוכרעמ תונקל תונשקעב םיברסמ םינכרצה ךא ,\/ 10005

 ?רצומה תוכיא ללגב וא ריחמה ללגב הז םאה .ףדמה ןמ תושדח
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 תורחת םכל ונכרע ,םינקירמא םירקאה יטרסב קר םיעמושש הלימ התיה טנרטניאה םהב םימיב ,םעפ
 ו

 ,שדוח ותואל רחבנש בשחמה קחשמל עגונב ןיטולחל תוערפומ תולאש םכתא ולאשו תופרוטמ תועשב
 םתלאשנ "ףשכמה ןומייס" קחשמב ,המגודל .דואמ תושק תמאב ויה - תודוהל ןמזה עיגה ןאכו - תולאשה

 ...םהמ דחא לכ לש המילגה עבצ אוה המו ןחלושל ביבסמ םימסוק העברא לש םתבישי רדס קוידב והמ
 טושפ הל םיארוק רבכ תמאב "םיבינגמ"הש הרוגש ךכ לכ הלימ איה טנרטניאה םויהו ופלח םימיה לבא

 ,ונלוכ לע תרבועש ורטרה תפקתמ תרגסמבו ,ונוב רעונה לטרופ םע ףותישב ,זיוו ןותיע ןכל ."טנה"

 .הזה ןשי - שדחה רודמה תא םכילא ריזחמ
 הז םא ןיב ,םירחתמ רפסמ גרדל םכמ שקבנ ןושארה קלחב .םיקלח ינשל רודמה תא קלחל םעפה ונטלחה ,תולאשה םע תוחישי טכילע לופיל אלש ידכ

 הכחנו ,םירחתמה תא ראתנ רודמ לכב .בלב הנטק הטיבצל םכל םרגש טרס עטק וא םכיניעמ הניש ןרידהש םיעשורמ םיפוב ,דחוימב תודיחפמ תוצלפמ
 ."םיגוריד ייניינעל /1/ תדעו" לש גורידהו םכלש עצוממה גורידה םע דחיב םסרופי םמשו" םיפהפ ןלרגוי םיגרדמה לכ ןיב .םכלש גורידל

 0[ תדעו" ידי לע עבקיש רתוכ ,"שרוחה קחשמ" תא ול קינענו היווירטה ירתופ ןיב הלרגה ךורעל ₪0 | ה ב לע ןוכנ תונעל םכל "רוזעל" ידכ
 רו. יה

 וטו ופויוו וי יניגלנהו יב יויו רולו ו ויו ו

 .םעפ יא רתויב םיבוטה םיסובה תשמח - דחוימב הנועט הירוגטק ונרחב ןושארה רודמה רובע
 :םירחתמה תמישר ןלהל

 :1 רפסמ הרחתמ
 . "םּהֶע סז 1ח8 ד6חו80!₪" קחשממהמ לוגסה לקטנטה

 "09 קחשמב התייה לוגסה לקטנטה לש הנושארה העפוהה
 ךשמהה קחשמב קר  ךא | ,א[גתוגט | א[ּגתפוסת

 לקטנטה .ולש עשורמה יפואה הלגתה [כגֶע 0[ תחש 8

 | ו רסח לוגס רוצי רשאמ רתוי אל היה ,דרפ ר"ד ידי לע רצונש ,לוגסה
 ממ ₪ - רו ,ךשמהה קחשמב .א1גהוּהס א[גתפוסה -ב ךירחא בקעש םיידי
 | ול םרגש המ ,ימיכ בויב םע המיענ אל תולקתיה רבע לוגסה לקטנטה
 | יש לוגסה לקטנטה ,תושדחה ויתועורז יתשב שומח .תועורז יתש חימצהל
 .םלועה לע טלתשהל :ולש תתוועמה תינכותה םע ליחתהל לוכי היה

| ' 

 מ כ וי] ירה ויו ו

 "אהזּגזופאא" קחשמהמ ה(טחה
 < כוי] יור ויו

 יי יי ווד ל יב] יו

 49 רופיס .דואמ בוהא םג ךא ,דואמ ןשי קחשמ אוה א הזז
 הכיסנה תא ףטה /\אטחוג םשב עשורמ םחול :טושפ קחשמה
 לא ךרדה .התוא ליצהל ךירצ ,אגזה16אה ,ונלש רוביגה .א[הזגא0
 לש םירמושה לכ ךרד תרבוע איהו ,הטושפ אל הכיסנה תלצה

 תרבה לש 0086 קחשמב הנושארה םעפב עיפוה אגמ6

 םשב | יטסירורט | ןוגרא לש | גיהנמכ 6
 ,63₪6 עיגה ןכיהמ עדוי אל דחא ףא .םזסוה6חהססה סו אש

 9 .ונלקתנ םהב רתויב םיבעותמה םיעשופה דחא אוה 6

 46טוהג ךרדו (תפרוט רופיצ) ולש דמחמה תייח ךרד ,\אטחה
 םעפ יא םינושארה םיביואה דחא היה ,\אטחחה .ומצעבו ודובכב
 היצמינאה יעטק הז ךכ לכ חלצומל ותוא ךפהש המו ,בשחמ יקחשמב
 .תיטמרד הקיסומ יווילב ,תוברקה ןיב /\%אטחוה תא וגיצהש םירצקה

 יכנתה ןיק השעמל אוה ₪6 -ש אוה רתויב ץופנה רופיסהש תורמל
 תעמשנ וזה הירואיתה .ויחא תא גרהש רחאל 140002 ץראל שרוגש -
 גת6 תא םיאור ₪60 .[671- בש רחאל דחוימב ,יידמל תינויגה
 ...(66- ינפל הנש 50-כ ,ןילאטס לש ונזואב שחול

 :4 רפסמ הרחתמ
 ,ויפ6חטפא טאריפה חור

 ₪ יו יחול הנ

 יקרפ תשולשב בככמ ווחור - קויד רתיל וא) [.60-הט6סא טאריפה 9 +-

 ,1990 תנשב הלחהש הקתפרה יקחשמ תרדס - \1סחאטצ 181גח0 |[
 .םעפ -יא רתויב תובוטה הקתפרהה יקחשמ תורדסמ תחאכ תבשחנו

 ,דחש 506161 01 )1086 181306 - ב הנושארל עיפוה 1.606%

 ינשב עיפוהו רזח אוה ,קחשמה ףוסב תטלחומ הדמשה רחאל םג ךא
 אוסהא6צ 151300 2: 1.6("ה6א8 ₪6%6ת86 :םיפסונ םיקחשמ
 .'דחש (טזפש 0[ %/1סחא6ע 1513מ8 -ו

 יעטק לש עפשבו םינונש םיגולאידב הכרבתה וז תחבושמ הרדס

 תבכרומו הקומע תוישיא םע ביואל 1.60-3₪6% תא ךפהש המ ,רבעמ
 ,דחוימב

 :5 רפסמ הרחתמ

 "טוטחה" םיקחשמה תרדסמ דח6 68ז0והח

 םיקרפב קר ךא ,תובר םינש ינפל הלחה 1/!וזחוג יקחשמ תרדס 9
 תעשורמ תומד האצמנ (האלהו \/1[ קרפמ) הרדיסה לש םינורחאה

 וז תעשורמ תומד .(/4ו/41הז) קחשמה רוביגל רגתא תווהל החילצמש
 םייניע םע המודא תלוגלוג ומכ תיארנ איהו ,11ו6 (20310ו138 תארקנ

 ןיטולחל רורב לבא ,(381018ח -ה עיגה ןכיהמ רורב אל .תורעוב

 ./\צגוהז-ה תא לסחלו ,םווגההוה תא דימשהל הסנמ אוהש

 ךא ,םימייקש רתויב םיעשורמה םיביואהמ דחא אוה (נשהז0וגח - ה

 ,םהיניבש םיירותסמהמ דחא םג

 םייעוצקמ םיזיוול תולאש - השימח םיאצוי דחאמ

 תונעל ןתינ תולאשהמ תחא 9 תוחפל ,הנושארה םעפב רבכ בוט אל םשור רוציל םיצור אל ונחנאו תויה
 .שדוחה לש ב 1 טלחומ | ןוחטיבב

 וו יי] יה זו

 ?רייאמ דיס והימ

 הפוריא ןשייטסיילפ ר"וי .א
 םויטנפה בבש לש ישארה חתפמה .ב

 ךו6 5וחו8 קחשמב תישארה תומדה .ג

 ("וו|ו2הווסה רצוי .ד

 ז !=(6) רצוי .ה

 ד יי

 ?ןקיצ6 הז המ

 םלועב הליבומה הרבחה לש המש ,א

 .₪ 4/1 יבבש רוצייל
 םירתא תבותכ תעיבקל שדח ןקת .ב

 .טנרטניאב
 \/וח8-ב רתויב הקזחה תיללחה ,ג

 .( "סתווי

 חותיפל א1ו6זס501( לש תבה תרבח .ד

 .םינפדפד

 50₪ח6 -ב ךמתש ןושארה קחשמה ,ה

 וז

 שחה: /)2/)]7]7/-7--ת-₪₪₪--

 אוסהאשע תא ונרכזה רבכ םא

 ישארה רוביגל וארק ךיא ,6
 ?םיקחשמה תרדס לש
 סניפ איג .א

 דוופירט שארבאיג .ב

 י'ציר איג ,ג

 רנהטיירב רנלוג .ד

 היה הרדיסב קרפ לכב .ה

 ירפ קר איה גנימל תומד הזיא
 ?וננוימיד

 םיעלסב חדוקש גנימל .א

 העונתה תא רצועש גנימל .ב

 5 רפסמ הלאש

 :3 רפסמ הלאש

 עומשל לכונ קחשמ הזיאב
 :( 3 3חו04 לש רישה תא
 66[ הססאשש) 1 גטתו טז הטתוהוהפ
 ?(סואת...1

 טוב (ישק 98 .א

 טוס 2000 .ב
 (."ןוגגתוקוסה /[גה ה00ז .ג
 [58 99 .ד
 א ג 98 ,ה

 רחא רוביג

 | םיכירצ םתאש המ לכ

 / שולגל הז וישכע תושעל
 7 בישהל אא פסח .60.]] - ל

 (\/[7-ה יקלח ינש לע
 תוגרדמ הנובש גנימל .ג

 היירטמ םע חנוצש גנימל ,ד

 םילושכמ לעמ ץפוקש גנימל .ה

 םיישיאה םיטרפה תא אלמל ,(7
 תצק תונפל וכרטצתש תווקלו םכלש

 .םכלש םיקחשמה ףדמ לע םוקמ



 (..םיגחה בורקב) !בשחמ יקחשמב:קחשל קיספנש רמוא אל הז לבא ,לודגה שפוחה רמגנ .והז

 ירי בדו אול הציל וה ]יה

 די יי

 הייה כ]והו חה ספב םיבשחתמש ינפל דוע הזו ,דחוימב המישרמו תיתואיצמ הרוצב

 ל ל ור ילד ל עב ב די גי ו ירצו יריד כד ו ]פאר לר מ לר] בי לם בי יד וב
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 םויסל תינוריע המחול תצקו = :תוביבס ןווגמ ליכמ קחשמה = עמ



 וסוופשעסהו פ 6 הדו צפו
 !שודנ

7 
 % ין יד ילווה

 5168 :ץיפמ
 קחשמ אוה [!סוחטוצט 5

 םוקיה תויסולכוא ובש ,ללח תיגטרטסא

 ,עשר תוכ ינפמ מ 2 "  תוכירצ

 ₪ :ץיפמ
 לש חצנמ .בוליש אוה \/מוש | |גטא

 ,טושפ קחשמ ןונגס םע המיהדמ הקיפרג
 שארמ עודיו םצעתמו קימעמ ,התפתמש

 שרוחה .ותאצ םע תומלוע דיעריש קחשמכ
 וכ וזו ן6 6 ₪|גטא ,ןכ ומכ .תויונחל

 םיחטש תובירי לע תססובמה ,המיהדמ הלילנ
 טלוש יו רשאכ ,םילא ינש ןיב
 ךות ,תי תויומדה תולוכיבו תויסולכואב
 2 4 ףושיכ לש םיביהרמ םיטקפא .תלעפה / דוע .עשרה חוכ םע םישק +5 ה

 .- ו ו .קכוי < 2 ו וגצייש םילמס רייצל ידכ רבכעב שומיש ומכ) =
 [ראב הסלע, ,ינסיד ד טלוו לש טרסהו | תא קחשל הריחבהש ןבומכו (םימיוסמ םיפשכ | קו תומדקתהה 9 ד .

 4 ב למה ו ובש = טעמכ ןווגמל הליבומ בוטה וא ערה דיקפת 8 6 םינושה קחשמה יבלש ןיב = תרבח םעפהו ב 1 וגס
 7 | לכ 6 % ציפז ,ןייצנ גג דוע .הלילע יי .לש יפוס א : ו תוולנ| הילא םא תניפסל | ( .בשח 4 חשמ תסרג 2 וציפ \

 - ים דוחיי | תא נמוימו םינויפיא : תולעב הכימת | 4- [- | 0
 שווא 2 0 ןמזב הרזעל ואונ ויש בו

 / / יייק ה ו ל אוה = לש ב ץונ

 תא ררח טל יטפירורט 0 0% .תישילש | טבמ תדוק
 רמה" די ₪ שה א ו ו ן 1 - 1 - . ,

 2 א \ . בל % - ובש ,לודג טמחש בלש וב לי חתו תמ ומצע  קחשמז
 ו +? תמו 5 1 מה , קחשמ ז ו .יניערג | ן .. .חותיפ יבקשב 6 -- /- 4 ידכ תויגטרטסא תולוכי ןיגפק ₪" ברטצז

 / % ב- 8 תנייטצמ 13ע ו תת תסרג | : 9 / הומל עיגהלו 4 שמי ו ּת .- / 1 - י כ ויובל לנו ./ /
 -- 0 000 ֶךוצ ₪ וא 7 | -% 411 4 + | 1 | | - ב : לשמל) םישטולמ םיינכט | | | | לא ,1-
 0 0 2% תוריהמב וביגי םוואה = | הב ומ ו | | שורה רצונ .ומסרופש |

 יש / " == . | ה יש ₪ ש ממ [. = = = +==== 

 מכ 0 בכרומ קחשמל םילי גומש %- ו -.ה| ּי תוברק ו
 ו - טי תוטל םירע 2% ,;רתויב טרופמ קחשמה

 "- 7 | | תומיהדמ ללח תוניפסו םיקוחר =
 | יו ו ישב
 :י | ךכ ,הקתפרהו ₪0: קחשמ לש םיטנמלא

 \ ו! וגו 1 ו | .קחשמה ךרוא לכל 6 ןתונ אל חתמהש | . 9 |
 5 ₪ ₪ - | 0 ₪ 8 / 5505 ?הסוו .אוסאאפצ ו5גאס < 00  ינוידב עדמב הבמסז | |

 < 6 6 ה % | % 1( ] %  ןקז |20 - ו ו %- . 0 ו בשחוממ ₪ "
 ירוקמה ד ו ומ 1 \ | רב 1 וו א 7 < = וי 7

 + | .םהב ןיינעתה ;בוט הביס = ורה

 % 5 ו ףסוט6 אוה ₪ ו 1
6 0 -- 

 / , 7 . = כהמ ל 4 ה םי - 4 9 תא ללוכה

 / וויי וה תקתרמ הלילע מ פק סו םירוכיגה
 , ,ףיסונ ד ₪ / .םינוק 7 ב ,חתמ 'תלזינח| - 6 ₪ שטוחה ו 1 7 0 .הקי ענב

 ן->- .םלוא ,קחש שמ  יעטק טעמ ומפרופש 7 עב םוח תב ם 'רופיש /גיצמ = .
 יש" הע ריפ י שיא אצמנ ווחפטסמ טוטש יי - 

 = ה | תליחתב  תויוגהל עיגהל יופצו םינורחא
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 ,בנג ,םחולו תויומד יגוש

 /י 7

4 ₪ | 

 ₪ מ ו

 ילע בוהא היה דימת הקתפרהה יקחשמ רנא'ז
 - בושו בוש יל עירפה דחא ךבד םלוא ,דחוימב
 הנהמו קיחצמ ,יפיכ היה קחשמה המכ הנשמ אל
 רשפא ,ן121 .תחא םעפ קר וב קחשל"ףיפיחזה =

 ,הנטקה יתוחא ומכ) בושו בוש קחשמב קחשל
 תקחשמ איה רשאכ החידב לכמ שדחמ תקחוצש

 בור לבא ,("סוקופ סוקוה - דורוה רתנפה":ב

 ומייסש רחאל קחשמה תא םישטונ םינקחשה

 ,תעכ .תוקנחר.םותעל קר וב םירכזנו ,ותוא
 \/ט5וא + ו6חוהו601 םשב תינמרג הרבח

 יי 7 מ כ
 םימויס הרשע הליכמש ,תישלמ הקתפרה וני לא
 תא תויחָהל לדכ ןקיפסמ הזםאה .ןיטולחל םינוש

 ?רנא'זה

 אוה /\ 0016780 17ו6 [731% 301!

 יי וש ו 1 "ב
 םלוכו םידיקפת\קמשמ לש םיבר םיטנמלא\םג

 רק כ סיב ה יוימ תמימי

 ינא המל .(!היגטרטסא יקחשש וליפא - םויח

 ,ןכבו ?"םידוקפת קחשמ לש םיטנמלא"ב ןוומתמ

 העברא ןיבמ תחא רוחבל ונילע קחשמה תליחתב

 ףשאכ ,(תמסוק וא ריזנ

 תודוקנ תכרעמו תוידוחיי תונוכת שי תומד לכל

 שופרלו רפתשהל תומדל תרשפאמש ןויסינ

 גוס ,ףסונב .קחשמה ךלהמב םישדח םירושיכ

 קחשמה ןונגס לע דואמ עיפשמ רחבנש תומדה
 ודמעיש .תודיתה תא רותפנ הב ךרדה לַעו

 ,ונכרהב

 * זי יג | רש יל יי

 טבמ :ארקנש המ) תידממ תלת הביטקפסרפב

 .(ירטמוזיא

 ךא ,56חטזה ריעה תא תללוכ קחשמה תביבס

 ד

 םימוקימ 200)<כ שי לכה ךסב ,וילא םיליבומש
 .תושעל המ:שי םהמ דחא לכב טעמכשכ ,םינוש

 ו

 .םייח תקקוש טושפ 5שח0זג דיעהש הדבועה

6 

 ז'שלנ הֶקזנרה

 הרוצב גהנתמ םיבשותהמ דחא לכ

 ,ףסונב .ולש םיניינעב קסועו ,"תיסנגיליטניא"

 ( 4( בשחמה ידיב תוטלשנש תויומדה בורל
 רמוא הז .ךלש תומדה יפלכ סחיו ןורכיז םג שי

 וארקיו) 2 ואנשי רבעב תפקתש תויומדש

 ב " א ופקתי וא םירמושל

 ודלי רבח ומפ'ףילא וסַחי"תי תורחא
 ל ועתה ותפב ךל רוזעיש שדח עדימ

 מב "תו 6 שי םימעפל ,תאו

 -- יי ₪ מ מ יו תות
 .תורופס תוינש ינפל ןתוא תפקתש

 ו ה יי מנ

 ה ב

 1 יי יו ב יג עפ:

 ויש המכ תולגלו םיבר םיחרזא רוקחל ונילע

 | שנ יורו מיובש

 (הלפאה הווחאה) הש [2הזא 3

 ו 7 ה; רש וו 8 | ככ" 5

 2 ואח 8 7% 4:7 88 | - 1 וזו ו

 ררבל ונילע קחשמה ךלהמב ,ריעה לע טלתשהל

 רשפא רשאכ ,הלפא הווחא התוא לע םיטרפ

 מ םהמ איצוהלו ריעה ישנא םע חהושל

 אוה קחשמב םירזומה םיעטקה דחא .זזה הווחאה

 ב בושח טרפ הלגמ התא רשאכש

 ךל ריבטמש רחא םלועמ - עיפומ - הווחא
 | * ד ליר יב ד יב גב מרי דש

 ארקנה תנבה תלוכיב םילזלזמ קחשמה יחתפמ

 אל םינקחשה םא ,הזמ ץוח ?םינקחשה לש

 הזה ןיינעה תא ןיבהל ידכ םייטנגילטניא קיפסמ

 הקתפרהב םיקחשמ ללכב םה המל - םמצעב
 ?תישלב

 אוה \זטה!טזה לש ידוחיי דואמ טנמלא

 תא םייסל ןקחשה תא תבייחמש ןמזה תלבגמ

 "תמא ןמז" לש תועובש השולש ךלהמב קחשמה
 ךא ,רבטצמ קחשמב םיקחשמ ונאש ןמז לכ)

 קהשמב םדקתהל ידכ ותַוא ץיאהל םג רשפא

 תא ףושחל ונקפסה אל םא הרוק המ ,(רתוי רהמ

 הלא !םידיספמ - ןכבו זןותנה ןמזב המיזמה

 ו ]יל ב יאונה

 רו יומו = א =

 .ןקחשה תא ץיהלהל םיסנמ םתס םהש רעשמ

 םעפ קחשמב קחשל רשפא דימתש ןבומכ

 ל <> 0 ושָמתש תויורשפאה יוביר בקע ,תפסונ

 | יא... == *מיטיראותאאששא-,אש השש 4 0
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 ךירצ יתייה אל) תויוגש תולועפ ןקתל רשפא ךכו

 (...םירמושה דיל .אוהה רחוסה תא ףוקתל

 .םינוש םירבד תוסְנל

 יאדכ ילוא ,םיגולאידה תא ונרכזה רבכ ם םא

 תילגנא לש רזומ בולישמ םיבכרומ םֶהש ויצק |

 רבסהה תולימ רשאכ ,תינרדומ תילגנאו ד קיתע .
 ריבחתה םג .הנבהל ללכ תורזוע אל תועיפומש = [0

 םא אלפתא אל ינאו ,רזומ 6- 0 .
% 

 ...תינמרגמ תורישי"ותוא ומגרית םיחתפמה
 ןמס לע ססובמ \זס4[שזג לש קשנמהש |

 ידכ ."ץחלו עבצה" לש העודיה הטישב ,רבכעה

 םיצחב שמתשהל שי םיכסמ ןיב רובעל

 היעבה .םלשומ אל הזה ןונגנמה לבא ,םימיאתמ

 םירחפומ ךסמה תיתחתב םיאצמנה םיצחהש איה

 לכב/עיפומש) תומדה טירפת ידי לע

 לש ןותחתה קלחב אצמנ ןמסהש םעּפ
 ו 7

 הייעב ,ךסמה תיתחתב םקוממש האיצי

 רורב דימת אלש איה קשנמב תפסונ

 הפמה םגו ,יחכונה ךסמל ונעגה ןכיהמ

 שממ אל קחשמה לש תיטמוטואה

 איה םימעפהמ קלחב ,השעמל ,תרזוע

 תומוקמ הגיצמ איהש ןוויכמ ,תסרוה יד

 רשאכ ךא ,םישיגנ הרואכל םיארנש

 (םתוא שפחל וא) םהילא עיגהל םיסנמ

 .בושו בוש םילשכנ -

 םייי ימ ומ  יימה

 רשאּכ .בתקו םומסק ,תוחיש םג ללוכ \ זה

 רחבמ םיציפומ ,ץפה וא תומד לע םיצחול

 ₪ וי = יל מ ב6
;| 

 טיליעומ וללה םיטירפתה .תולועפ

 םה ברק ךלהמב ךא ,ללכ ךרדב

 ,תיניצר הרוצב ןקחשל קיזהל םילולע

 ,םסק ןיבהל םתקפסה אלש חיננ

 ךירצ המ - ברקב םכמצע תא םתאצמו

 הליחת ,ןכבו ?םסק ליטהל ידרכ תושעל

 כ ו ים

 םתבשח .ברקה למס תא רוחבל שי

 ץוחלל שי ןכמ רחאל ,ןכבו ?לכה הזש

 למס לע ץוחלל ,ןקחשה תומד לע

 בוש ץוחלל ,םסקה תא רוחבל ,םסקה

 וישכעש.םסקה למס לע ץוחלל 'זאו ביואה לע
 יש ישי ג ה נו + ל שש םין:

 ...םימעפ הפסמ ונלש-תוו מדב עוגפל קיפסמ
 ומ

 והשמ רנא'זל איבהל הסינש הקתפרה קחשמ אוה
 רשפאמ םנמאיקחשמה .לשוכ עוצבה ךא ,דחוימ

 שיש ןוכנו ,תוצובק רפסמ םִע ליבקמב דובעל

 עורגה קשנמה לבא ,הריחב תויורשפא לש עפש

 .קחשמה תא םיסרוה טושפ קיעמה גולאידהו

 טושפ אלא ,עורג קחשמ אל אוה ,\זס[618

 םירזומ םיגולאיד ירוחאמ אח 1

 רבגתהל וחילצתש םיבשוח םתא:םא .ער קשנמו

 לוכי טלחהב /4ז0[08ז3 -וללה םיטנמלאה לע

 ב שי נמ
'. 

 ה

2 
4 2 4 1 4. 

 :דעב

 תויומד ,תיראניל-אל הלילע |

 ,קחשמה ךלהמב תוחתפתמש
 תוצובק רפסמ םע דובעל תורשפא

 .ליבקמב

 :דגנ |

 .ךבוסמ קשנמ

 .עורג ריבחת

 דעי להק

 אלש תואקתפרה יקחשמ יבבוח

 .קשנמהמו םיגולאידהמ םידחפמ

 םע םירזומ םיגולאיד
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 יקצסולופ ןרע :תאמ

 יקחשמ םיבהוא םתא םא
 יד חטב םתא ,ינומכ ,תואקתפרה
 םייקש לדה עציההמ םיבזכואמ
 םיאצוי היגשרטסא יקחשמ .רנא'זב

 יקחשמ םגו םשגה ירחא תוירטפ ומכ

 ,רסח אל היצלומיסו הלועפ ,טרופס
 לפשמ לבוס תואקתפרהה רנא'ז לבא
 אלמ ויה םהב םימיה הפיא .יתימא
 דחי ,[.ט68 71871 5:07 לש םיטסווק
 ןכתי ,ןכבו ?ךשמה יקחשמ ןומה םע
 ולא לבא ,בוש ילבל ורבע ולא םימיש
 האקתפרה יקחשמ םיבהואש םכמ
 ץראל עיגהש עומשל וחמשי יאדווב
 םיבוטהמ ,יסאלק הקתפרה קחשמ
 .תונורחאה םינשב ואציש

 ךדוש 1.סחטשפ| 1סשתו6ע לש הלילעה
 תכלל םוקמב רשאכ ,בורקה דיתעב תשחרתמ
 ,יטפילקופא טסופ םלוע לש קוחשה ןויערה לע

 ,דיתעה לש תימיטפוא הסריג םילבקמ ונחנא
 טעמל) םויכ ונל רכומהמ הברהב הנוש אלש

 איה קחשמה תלילע .(...תופפועמ תוינוכמ

 לכהשכ ,היסטנפ םע ינוירב-עדמ לש בוליש

 .הנימאו תיטסילאיר דואמ הרוצב בלתשמ

 לירפא םשב הריעצ השיא איה קחשמה תרוביג

 תינדיתע ריעב תילאוזיו תונמוא תדמולה ,ןאייר

 שיא לכל ומכ ונלש הרוביגל .טרופוינ םשב

 .תויעב רפסמ שי - םייחב וכרד תליחתב ריעצ

 החרב איהש איה לירפא לש הנושארה היעבה

 תא ןייצמ אל קחשמה לבא ,היבא ללגב תיבהמ
 תעגונ רתוי תצקו תפסונ הייעב .תקיודמה הביסה
 ןיכהל יקנע תונמוא טקיורפ הל שיש איה הווהל
 .וילע הדובעה תא ליחתהל החילצמ אל איהו

 לבמט תכיתח אוה הלומ רגש רוחבה ,ףסונב

 הזש םתבשח .טקשב התוא בזוע אלש אשנתמ

 תיניצר היעב שי ונלש לירפאל ,ןכבו זלכה

 םייתואיצמו םירזומ תומולח תומדב תפסונ

 .ךירצש ומכ ןושיל הל םיעירפמש

 תליחתב ונינפב גצומ וללה תומולחה דחא

 הי

 ג

 ר

 לירפא :קחשמה

 והצקב תדמוע
 הטיבמו קוצ לש
 ץרא לא הטמ

 לע .תרכומ אל
 איה קוצה

 ץע | תשגופ
 ,ןוקרדו רבדמ
 איה עתפל ךא

 | | הוכב תפעומ

 | וש ב לא הטמ

 וו ןשי( רשאכ .םוהתה
 וו ל י ר פ א

 תררוע תמ
 ,הילע דומלל םיליחתמ ונא ,הזה םויאה םולחהמ
 תחיתפ ,בגא .טרופוינ ריעה לעו הירבח לע
 ךא ,םיכורא םיגולאיד לשב טעמ תיטיא קחשמה
 בצקה ךשמהב - םכתא עיתרהל הזל ונתת לא

 יפיכ שממ תויהל ליחתמ קחשמהו ,רפתשמ

 .ןיינעמו

 רשאכ ,םיקרפ רפסמל קלוחמ ומצע קחשמה

 לש םייחל םיעדוותמ ונא םינושארה םיקרפב

 תדמול איה וב רפסה תיבל ,הירבחל ,לירפא

 .ימוקמ הפק תיבב - הלש הדובעל וליפאו

 ,לירפא לש םייחה םע תורכיה לש ,הזה ךילהתה

 רשייה ןקחשה תא סינכמו המיאתמ הריווא רצוי

 .קחשמה םלוע ךות לא

 תויהלו רתוי ריהט בצק לבקל ליחתמ קחשמה
 לע תמאה תא םילגמ רשאכ רתוי ןיינעמ

 םוקיב םימייקש םידמל ונא .לירפא לש תומולחה

 ארקנש םסק לש דחא םלוע .תומלוע ינש
 היגולונכטו עדמ לש דחא םלועו אז

 הלוכי ונלש לירפאש ןבומכ .51הזא ארקנש

 הל רשפאיש המ ,תומלועה ינש ןיב רובעל

 ויהש ,ולא תומלוע .ךשמהב םהינש תא ליצהל

 םורגיש המ - םיקתרמ טושפ ,דחא םלוע םעפ

 לע דוע תולגלו םתוא רוקחל תוצרל ךל
 .דיתעה םהל ןפוצש המ לעו םהלש הירוטסיהה

 ינש ןיב הקולחהש הלגמ לירפא ,םיוסמ בלשב

]/ 

 רופיסב בהאתהלו שוגפתש תויומדהמ

 כווא>

 ןוויאה תא ריזההל הילעו ,תרערעתמ תומלועה

 .ונקתל
 קחשמה ,תמאה תא הלגמ לירפאש רחאל

 אל לירפא .תומלועה ינשב שחרתהל ליחתמ
 הובעל הל םרוג הזו םהניב רבעמב תטלוש

 דחא לכב .םיחונ אלו םייופצ אל םינמזב

 ,תובה תוניינעמ תויומד ןנש" תומלועהמ
 9181% - ב .תיתימא היווחל קחשמה תא תוכפוהש

 םע ףוצח ץרופ ,רפילפ סנרב תא ןייצל רשפא

 סוסקאנבא םייק 4163018 - בו תפפועמ תינוכמ

 חמו היתעבו הווהב ,רבעב תינמז -ו3 מש

 ((,,,הורב שמט אל תויהל ולש רובידל םרוגש

 קש | םילודגה | תונורתיה | דחא

 בצעמש אוה "16 1 .טחטט<[ .1סונהושצ

 ,המוחדמ רופיס תלוכיב ןנוה קחשמה

 תחא לכל רשקיהל ךל תמרוגש

 .ןיינעמהו ירוקמה הלילעה
 תוימדב >אלמ טושפ קחשמה

 ומרגיש ,םיקתרמ תומוקמבו תוניינעמ

 .דחפו בצע ,החמש שיגרהל ךל

 לש קחשמה םלוע

 תרזעב םייחל םקומ 16 1.0081 1016
 אל ילוא תויומדה .תטרופמו הרישע הקיפרג

 תונושו בוט תוארנ ןה ךא ,קיפסמ תוטרופמ

 ינועבצ עקרה ,ףסונב .היינשהמ תחא דואמ
 אלו ידוחיי קחשמב םימוקימהמ דחא לכו ןווגמו
 .םימוקימה ראשל המוד הארנ

 ,קחשמה לש הקיפרגה לע ונרביד רבכ םא
 בובידה תאו ןיוצמה דנואסה תא ריכזהל םג יאדכ

 אלו תסאמנ אל קחשמה תקיסומ .הלועמה

 תויומדה לש בובידהו קחשמה ךלהמל העירפמ

 אצי אל קחשמהש ןייצל ןיינעמ ,יעוצקמ טושפ

 החילצה [טתטסתו תרבחו ,תילגנאב רוקמב

 תורמל ,קחשמה לש הלועמ ילגנא םוגרת רוציל

 אצי" ןכא קחשמה םא רורב אל התע דעש

 הסריגה רובע השענ םוגרתה) ב"הראב

 .(הפוריאב הררחושש

 םיבושחה םיטנמלאה דחא

 תמרו תוכיא אוה הקתפרה יקחשמב רתויב
 -ב  תודיחה ,תאזה הניחבהמ | .תודיחה
 ,ידמל תויטרדנטס ןה ]גט 1.סהששאו 1סטוהוטצ
 .םדקתמ קחשמהש לככ תורפתשמ ןה ךא

 שמתשהל ךירצש הרוק קחשמה תלחתהב

 תודיחה ךשמהב ךא ,תינויגה - אל הרוצב םיצפחב

 רתוי הברה תוינויגהל תוכפוהו תורפתשמ

 םצעב םיעיגמ ונא ןאכ .הלילעל תומיאתמו
 רישעה הלילעה רופיס .קחשמה לש ודוחייל

 רתוי קומעל ךפוה קחשמה לש ולש בכרומהו

 םירשקנ הלילעה ילותיפ לכו םימדקתמש לככ
 שיש הדיחיה תרוקיבה .יזכרמה רופיסה לא בטיה

 לכ םירגסנ אל ףוסבש איה קחשמה לע ונל
 יבגל העידי רסוחב םירתונ ונא ךכו תווצקה

 < הקתפוה =

 ונשגפש תוניינעמה תויומדה לכ לש דיתעה

 ונל זומרל [=וטווטסחו לש ךרדה תאז ילוא .ךרדב
 ?דיתעב ךשמה קחשמ לש ותאצ לע

 דחא אוה 16 1.סחַפ651 1סטוה6ע ,םוכיסל
 םינשב ואציש רתויב םיבוטה הקתפרהה יקחשממ

 הלילע רופיס הז ותוא דחיימש המ ,תונורחאה

 םיינויגה םילזאפו תוניינעמ תויומד ,חבושמ

 .הלילעב בטיה םיבלתשמש
 םילוכי אל םכיניבש תואקתפרהה יבבוח לכ

 אלש םכמ ולא םג ךא ,הזה קחשמה לע רתוול
 תא תוסנל םילוכי הקתפרה יקחשמ וסינ
 בטיה גציימש קחשמכ "1116 1 ,טחקשפו טטההשל

 םיחוטב ונייה רבכש ,הזה םיסקמה רנא'זה תא

 .םלועהמ דחכנש

 ו
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 יקצסולופ ןרע :תאמ

 קלחתה היגטרטסאה יקחשמ רנא'ז
 דקמתהש רנא'זה-תת :םיינשל דימת

7 1 
 רנא'זה-תתו .('רוכו ,6806  ,עטת6 2)
 ארקנ) הירוטסיהבו םזילאירב דקמתהש
 :המגודל .המחלמ יקחשמ רנא'ז םג
 הזו 0[ \/גז וא | |60[ 60 תות

 היגטרטסאה יקחשמ .(0קסז80ו008]
 ללכ ךרדב םיכייתשמ םיירלופופה
 בורש ןוויכמ ,ןושארה | רנא'זל
 שמ ]ב

1 
 הנורחאל קר .יתימא ףיכל המחלמה
 םיניוצמ םיקחשמ רפסמ ונרקס

 ו ו
 כ

 .("טחו 1 \1ו0!55ח תא ו - המחלמה

 ("סתוטג[ \1ו55וטת: 86עסח₪ לש דוחייה

 הקיפרג לע םש אוהש שגדה אוה (כעטזם

 תונורקעה לע הרימשל ףסונב ,יתודידי קשנמו

 יתמחלמו ירוטסיה קויד :המחלמ יקחשמ לש
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 לע ןיידע הארנ אל הזכ בוליש .יטסילאיר דואמ

 אצמי "סוסו 1155ו0ח - ש הביסה וזו וניכסמ

 והשמ םיצורש היגטרטסא יבבוח ברקב םג םוקמ

 ו 0

 תפוקתב שחרתמ (י0ו08[ א[ו5%וסה

 ידנמרונל השילפב לחה ,היינשה םלועה תמחלמ

 תואבצ תא ליכמ קחשמה .המחלמה ףוסל דעו

 יו יי = יפה "רה = גו ו ד ישי

 אוצמל רשפא תואבצהמ דחא לכב .םינמרגה

 ,םידקפמ וליפאו בכר ילכ ,םילגר-ליח

 ד ו וי יל שד

 דגנ קחשלו דצ רוחבל רשפא קחשמה תליחתב

 .ישונא בירי דגנ וא בשחמה

 י!ו!א"טצזפ

 ינשל קלחתמו יידמל טושפ קחשמה ,וסיסבב

 תודוקפ ןתונ התא וב ,תודוקפה בלש :םיבלש

 יי יי דל יג מ מי יו

 תורוהל לוכי התא תודוקפה בלשב .תינמז -וב

 ל יל

 1 ב יו = מ

 ךשמב ץורת ךלש הדיחיהש ךכ וללה תודוקפה

 ,לחזת ,לופית ,תוינש 20

 ןמזב הסחמל ץורת זאו הרית

 ךשמנ רות לכ ,בגא .רתונש

 ךכ ,כ"הסב תוינש 0

 רפסמ עצבל רשפאש < ₪ =. .
 תולועפה רפסמ ךא ,תולועפ - 5

 ,רבד לש ופוסב לבגומ -- -
 עיגמ תודוקפה בלש רחאל
 ליחתמ םשו ןשקאה בלש

 תלת עונמ .יתימאה ףיכה -2

 הדש תא גיצמ אלמ ידממ
 ךכבו ,האלפנ הרוצב ברקה

 יקחשמ רנא'ז תא חקול
 .המידק דחא דעצ המחלמה

 תא הרורב תיפרג הרוצב גיצמ הז בלש

 ךל רשפאמש המ ,םישחרתמה םיעוריא

 הוי יי = ידו שינמ

 תלתה הקיפרגה .םיחוויד וא תוקיטסיטטס

 ('סחוטהז 1ו8%ןסמ תא תכפוה תידממ

 ןונכתב עוגפל ילב ךא ,יפיכ קחשמל

 הלועפה בלש תא ,בגא .בכרומ יגטרטסא

 ,תונוש תויווזמ ,םימעפ רפסמ ץירהל רשפא

 ידכ תקיודמ בצמ תנומת לבקל רשפאמש המ

 .אבה ךלהמה תא ןנכתל

 ו יב יי

 ןכלו תידממ תלת הביבסב שחרתמ קחשמהש

 םילייחה .םימכחותמ הייאר -וק יקוח וב םימייק
 ירוחאמ םיאצמנש םיביוא םיאור אל םכלש

 םתאש תורמל) רחא הסחמ לכ וא םיצע ,םיניינכ

 תוריל םילוכי אל םה ןכלו (םתוא תוארל םילוכי

 םכלש םילייחה קוידב המ ררבל ידכ .םרבעל
 המלצמה תא זיזהל םילוכי םתא ,אל המו םיאור

 ידכ ,ביואה לא םהמ וק רייצל וליפא וא םרבעל

 .וקה עבצ יפל ביואה תא םיאור םה םא תעדל

 ו ו ל כ יי

 לייחה תא שדחמ םקמל םכל רשפאמש

 .םוסחמה תא ףוקעל ךכו

 תוילעב בחוס אל
 ,םימעפ רפסמ ונרכזה רבכש יפכ

 ו

 הדש תא גיצמ אוהו ,יידמל בוט אוה

 אל אוה םנמא .תקפסמ הרוצב ברקה

 דממ תלת יעונמ ומכ ביהרמ וא םכחותמ

 (0זסשהש) םירחא םיקחשמ לש
 יה ו ו

 השוע אוה לבא ,(תוניוצמ תואמגוד

 רתוי הקיפרג םא ,הזמ ץוח .הדובעה תא

 ,בכרומ יגטרטסא ןונכתמ םכל הבושח
 לע רתוול יאדכ תמאב ילוא

 הכרעמה בצמ ונשי ,תישאר

 שי חוכ לכל םש ,דיחי ןקחשל

 תודיחי לש םיוסמ רפסמ

 םיעוריאל םאתהב ,תורטמו

 ד מ יימב

 ,םירשג לע תוטלתשה תוללוכ

 תריצע | ,םינחנצ | תלצה

 ל

 קחשמב | תוברקה | .'וכו

 תודשב םישחרתמו ,םינווגמ

 םירוזאבו םינוש םילדגב ברק

 ,דיחי ןקחשל הכרעמה בצמל ףסונב ,םיבר

 ו

 רפסמ םיליכמש םילודג תוברק ,םיריהמ

 תוברק .םכחותמ תומישמ ךרועו תואבצ

 בשחמ לע קחשל רשפא םיפתתשמ יבורמ

 ראוד ךרד וא (םחה אסכה תטישב) דדוב

 ןיידע תשר ךרד קחשמב הכימת .ינורטקלא

 318 דוחמ6 501[ גז6 תרבח ךא ,תמייק אל

 (קגַוסתה) יאלט ץיקב ררחשל החיטבה

 .םניחב - תאז רשפאיש

 יקחשמ תוסנלו 6-01 \א[ו88נטמ

 .רתוי םיטושפ היגטרטסא

 תויהל הסנמ 6ס0חוס8| 1ו88וסה

 אוה ןכלו ןתינה לככ יתואיצמ קחשמ

 ומכ םיבר םייתואיצמ םינותנ ללוכ

 ,קחשמב קשנ לכל 'דכו תורידח ,תוריהמ

 ל יי יש מ ףי>
 דקפמה רשאכ תוארוהל תרחואמ הבוגתו

 םירבד םירוק ,ךכ ,הביבסב אצמנ אל

 רי 1 מ ימו>

 םהל ונתינש תודוקפהמ םלעתהל םירחוב
 םיאצמנ םה רשאכ םמצע לע םינגמ סושפו

 ,רוזאב אצמנ אל דקפמהו ,שא תחת

 :קחשמ יבצמ רפסמ םימייק קחשמב

 ?ונל היה המ זא
 קחשמ אוה ('סתוסה1 /115ב!סת ,םוכיסל

 גיצמש ידממ תלת עונמ םע ,ןיוצמ המחלמ

-- 

 האואאו(0 החפוהכאת הוזחוהההה

 ו

 רב ו מ ו ריש ב ==: ו: | -בה

 חולה קחשמ לש תבשחוממ הסרגכ וכרד תא לחה 6י0תוכג] [155ן0ה

 ]סמ 111!| לע הטילשה רשאכ ךא ,,\עה|סח 1111] לש 50030 [

 תויוכז אלל םמצע תא ואצמ קחשמה יחתפמ ,113%0ז0 1ת(טזהסוועס - ל הרבע

 ,ו8 דוחו6 5010 8ז6 תרבח ,רתוכה יחתפמ .םלשומ טעמכ קחשמ םעו

 קחשמכ ותוא איצוהלו קחשמה תא םייסל ידכ 6[(/3[זסהז.ססזח לא ורבח

 עו יי = == ליל יב וו יהו כמ יס ידי לנג ]ל >

 תיבמ בורקב אציי אוהש עומשל וחמשי יאדווב 50080 1.68001 תא

6 118500 

 ו ו ד ים

 תוקיטקטלו הירוטסיהל ןמאנ ומצע קחשמה
 קחשמב ןוחצינל חתפמהו ,תויתואיצמ ברק

 :תיתימא המחלמב ןוחצינל חתפמה ומכ אוה

 לרומב תובשחתה ,המכח הרוצב תוחוכ בוליש

 הפרותה תודוקנ לש הרכהו םילייחה

 קחשמה םא .תונושה תודיחיה לש תונורתיהו

 עומשל טעמ ובצעתת יאדווב םכתא ןיינעמ

 רתאה ךרד ,טגרטניאה ךרד קר קוושמ אוהש

 45% לש ריחמב ,61!3311ז0ת1.טסחו לש

 .חולשמ סולפ

2 
 שש
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 :דעב
 | ,ירוטסיה קויד ,תיתואיצמ היגטרטסא
 .תונווגמ תומישמ ,ידממ תלת עונמ

 :דגנ

 רשפא ,ןשוימ דממ תלת עונמ |

 .טנרטניאה ךרד קר שוכרל |
 :דעי להק
 | קחשמ םישפחמש היגטרטסא יבבוח |

 רבעשל םילרנג וא יתואיצמו יניצר

 .ברקה הדשמ דרפיהל םילוכי אלש
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 ןייטשרבליז ודיע :תאמ

 םיבשחמה קושב םירתוכה ןמ םיבר
 ה פה ]ב

 תתל וקלחל ןתינ רבכש קיתו רנא'ז
 ול םיכיישה םיקחשמהמ קלח .תוקלחמ
 םקלחו דימת ורכזייו הירוטסיה ושע

 ל

 ,תה(₪5 625 א1117([1* :ומכ תומש

 וו ו 6 וו וו

 םיררועמ א16116- ,ג(נמ 00 אזקזא 5
 םיחכשנ תונורכיז םויה דע םיארוקה ןמ קלחב
 .הבהאו האנה לש

 קחשמ והמ יידמל רורב היה םהה םימיב
 יקחשמ לש הז גוס םויה םלוא ,היגטרטסא
 קי הי יד
 ךילע ,היגטרטסא קחשמכ קחשמ רידגהל
 לעופה היגטרטסא קחשמל תנווכתה םא טרפל
 אצויכו דממ תלת ,5'1 ,"תורות" תטיש לע
 ,הזב

 קנע ידיגאתו עצב ,החפשמ לע
 קחשמ אוה אוםזה[. ץהדוששמ
 הביבסב שחרתמה "תמא ןמז"ב היגטרטסא
 המחלמב קסוע אוה .תידממ תלת

 תויברק תודיחיב םיאלמה קנע תואבצ ןיב
 ,םייברק בכר ילכ ,םיקנט :תודבכ תויתכתמ
 םיטובור :הביבחהו תירוקמה העתפההו םיחתות
 .םייקנע

 םוקמב ינמיה .ןצחלה .םע :תונתינ .תודוקפה .\.השולש לע רבדמ קחשמה ירוחאמש רופיסה
 5 ₪ 5 .ילאמסהא שא א ד ה םילהנמה םיחא
 | 0 7 "%""" תינובירה תוכזה ליבשב קר ,ינשה דגנכ

 1 / / אא ו . ] ן | . . ּך \ | | .

 לש טהייתב דל רלעה ב םיחא ביר רוציקב ,בכוכה לע תידעלבה
 | ו 4 ?אל ,יסופיט

 דממה םע הפי דדומתמ ןכ קחשמה ,תאז םע 3 | ו
 לש הפי תורשפא ךל הנקמו ףסונהו שדחה 1

 התא הכרד המלצמב תקפסמו החונ הטילש = התואב) ד'גאת ותואב םיחאה תשולש ודבע

 יבוביס ,םוזה םע קחשמ) קחשמה תא הו ו
 לוצינ ןיב בלשל חילצמ םגו ('דכו המלצמה = ב ו 0 ו ו
 ו | ינבמ דחא לכ לש ישפנה ןוזיאה לע יידמ רתוי

 - | ה 4 ף 9 י 'ץ 1 8

 ה 8 2 6 תופתושה תא קרפל םהל םרגו החפשמה
 ּ 0 .תיטסילופונומה

 ל 0 0 השולשל לצפתה דיגאתה המחלמה ךלהמב הדבו יוענ און ל וו ו ו לי | | / א |
 - 8 0 תוליטמו תובָצי מ | ה | : ןמ דחא דמע םהמ דחא לכ שארבש םידיגאת

 ו ,דואמ החיכש העפות וז םיברש םיחא ןכא -
 לבא ,דרפנב ףוגה יקלחמ דחא לכ תא תונבל | וליפא וארנ אל הלאכ תורזומ תוביסנ םלוא
 חפנ ףיסומ אוה יונב םלשה טובורהש ירחא .רגנירפס ירג לש הגירחהו הרזומה ותינכותב

 הנתשמש ,ברקה תייגטרטסאלו קחשמל ףסונ

 0% 080886 7 ?התיכב ןייטצמה דימלתה
 הלימה וניא םא םג קחשמה רבד לש ופוסב 7

 8 ב ו םיטרדנטסה לכב דמוע וניא ךא ימנידו יפיכ
 ו ה לש שדחה רודה ינפב םידמועה םיהובגה
 קפסל לוכיש יפיכ היגטרטסא קחשמ תויהל :דממ תלתב היגטרטסאה יקחשמ

 :ףיכו האנה לש תובר קחשמ תועש | קיפסמ הבוטו הדח הניא קחשמב הקיפרגה

 הלוכיש הדבוע ,הרזומ םישקמה לע הטילשהו
 יי יי יול
 תוריהמ תודוקפ תתל ךירצ ןקחשה םשהב
 .הזה קחשמבש רכזנ -אוה םואתפו ,תוקיודמו

 :דעב

 תפסוהו תוירוקמה יפיכ קחשמה
 .הנושל קחשמה תא םיכפוה םיטובורה

 :דגנ

 םידמוע אלש הטילשו הקיפרג

 יסחי ןפואב םיהובגה םיטרדנטסב

 .םירחאה היגטרטסאה יקחשמל

 :דעי להק

 אבה 086-7 םיכחמש היגטרטסא יבבוח
 לו

 ל ו
 שדחמ וררועש הלאמ דחאו תונורחאה
 ,השעמל .הזה קיתוה רנא'זב ןיינעה תא
 םינקחשש ,בוט ךכילכ קחשמ היה אוה
 | ו מ = ג
 עיגמ ,תעכ .(םיבורקה םישדוחב עיגי
 תרבח לש שדח םידיקפת קחשמ ונילא
 לש "עונמב שמתשמש | ,!הוטזק|ּגצ
 !חו6ס!גע םאה .ןושארה 00[3טז< 8
 קתרמ םידיקפת קחשמ רוציל וחילצה
 ?תפסונ םעפ

 האוושהמ טלמיהל לוכי אל [טטואוח6 6
 ולכות הבתכה לכ ךלהמבו 1321001 62810 - ל
 םלוא .םיינשה ןיב רשק שי ןכאש תוארל
 קחשמ אלא ,בולע יוקיח וניא [טסושוהש 6
 וןכתיי הז דציכ .תמאב הנהמו ירוקמ

 ומכ עונמ ותואב שמתשמ 1טטואוחש 8
 ותוא לש הקיפרגהמ קלחב ,0]83טז 8

 ד יל
 ןסטואוםש 12316 ,לבא ,(1-סז01ו6ה [66:1ו018)
 תויקהשמ תרזעב ומצע תא דחייל חילצמ
 ןיוצמ דנואס ,המישרמ קחשמ תביבס ,הלועמ
 .הביהלמ הלילעו

 זא ,קחשמה תלילע תא ונרכזה רבכ םא
 דואמ הרוצב תפשחנ הלילעהש רפסל יאדכ
 גצומ קחשמה יקרפ תששמ דחא לכ - תדחוימ
 .םוסק רפסב קרפ היה וליאכ ,םיטרס יעטקב
 םתא ,סורהל לבח) הלגנ אל המצע הלילעה תא
 יידמל תניינעמ איהש רפסנ לבא ,(..,םיעדוי
 קוידב קחשמה יקלח לכ ןיב רשקל החילצמו
 םידיקפת קהשממ תופצל רשפאש יפכ
 ,יתוכיא

 תויבוק ךירצ אל
 קחשמ לכ ומכ ליחתמ [טסשוח6 6

 יקוח .תויומד תריצי :יטרדנטס םידיקפת

 ד ו יב
 תויומד רוציל רשפאשכ ,\[28:[כ לש היינשה
 תריצי .תונכומ תויומדב שמתשהל וא דבל

 . יקחשממ דחא היה ₪310 ו

- 
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 ".עצבל םיבייחש תובולע תומישמ וא ,תועש ךשמל

. 0% 

 ו "7

 "=< -₪%- = י-.,
. | 4 

 שו ב 5

 שח: | ןב % קמאקחת זוז " |

; | 3 

1 

 ילהת 1 1 ויומדה

 400 ידכ תינויח
 לפטל לכותש

 איה ךא ,ךרפמו ך1ְ
1 

 "4 ל
 ל ו ו יוח .הנוויכל
 ללכ ךרדבש תורמל) ימע8 78 תויהל רומא
 אל הזש ךכ ,(םימעפ רפסמ ותוא רובעל אצוי
 .קחשמה לש ףיכהמ יידמ רתוי תיחפמ

 ןסט6ישוחש 2816 ,ונרכזה רבכש יפכ
 לש קחשמ עונמ ותואב שמתשמ
 .הקיפרגהמ קלחב וליפאו ,310ז8 8
 קר איה קחשמה תייצולוזר ,רעצה הברמל
 תוארל דמחנ היה .לבח תצק הזו 640480
 ,ההובג רתוי הפיט - פיט היצולוזר םע קחשמ

 .הערפה אלל קחשל לוכי אוהש חמש יקצסולופ ןרע

 המוד קחשמב הטילשה םג .8000א600) דיגנ
 "יעינהל םילוכי ונאו ,8ה]טז8 024316 לש וזל
 תא רוצעל וא "תמא ןמז"ב תויומדה תא
 ןשקאב זכרתהל ידכ תוברק ןמזב קחשמה
 " ,םינטקה םיטרפבו

 אל םנמא 160106 [2316 לש הקיפרגה
 דנואסה ךא ,3310טו% 62316 לש וז לע הלוע
 לוקה ספ .רתוי בוט [ט6שוחש [6[|23 לש
 לכ טעמכו ,קחשמה תריוואל דואמ םיאתמ
 .ןיוצמ טושפ םיעמשנ םינקחשה תולוק

 [66 וה [2316 - ב בוט יכה טנמלאה תא
 אוה [טטושוחש 12416 ,תויקחשמה :ףוסל ונרמש
 םרוגש ,ןיוצמ ןוזיא וב םייקו ,ןיינעמ קחשמ
 ונאש ןמזב ,ןקחשה לש הריהמ תורכמתהל
 ,ףסונב .רתוי הקזחל ונלש הרובחה תא םיכפוה

 יי די יו מ מ

 ץ"-* ריר ויו ו ריק רוור ווויייקייקירווי ירש +

 ונתוא תועקותש תוד

 םיבייחש תובולע תומישמ וא ,תועש ךשמל

 ןווגמב םחליהל םיכוז 1301א ןאכ .עצבל
 תא רפשלו תוניינעמ 8 וקחל ,םיביוא

 תוד ח רמב ,םינבצעמ

 קחשמ טושפ אוה [טששוח [2316 ,םוכיסל

 קחשמה תא שייבמ"'אלש ,הלועמ םידיקפת

 וקחיש טלחהב [ח16חכ1ּגְע .ססבתמ אוה וילע

 היהי המ ןיימדל קר רשפאו ,תפטוצושעפ התוא
 ..0!3 טז 62416 2-ב

 /ו2כ א 5
 בות

 | -- ;הלועמ תויקחשמ ,ןווגמו יפיכ קחשמ

 .ןיוצמ דנואס

 :דגנ

 םיעמשנ אל םינקחשה תולוקמ קלח

 ו

 | :דעי להק |
 | - ולא דחוימבו ,םידיקפת יקחשמ יבבוח

 םימדוקה םיקחשמה תא ובהאש |

 .הרדסב -

 א



 טבס תנע :תאמ

 קחשל םילוכי םתא םג וישכע 4
 0 ,רנהו;. םיחאה םע ₪

 ערפתהל ,₪סו םתוחאו צאט
 /גזחסז ינפלוא יבחר לכב
 עבצ ירודכ תורילו זסוהטזפ
 .רד ,רמושה - אג]קה לע
 .קוסוא רמו  םטזהוטההתמ1
 ןולב תא סופתל איה םכתרטמשכ
 תא סופת יקחשמב ומכ)" םכבירי

 ורזעיש רק אוצמלו (לגדה
 דחא רוחבל ולכות .וילא עיגהל םכל
 םיקשממה ןיבו וקחשת ותיא םיחאהמ

 לש ופוסבו םהמ דחא לכ:לש םינושה
 .קחשמה תינטלוס/ןטלוסל ךופהל רבד

 תדמלנו דואמ הלק תוימדה לע הטילשה
 הנוש קשממ תוימדהמ תחא לכל .רהמ
 םוקממ \'גא%אס תא ךילוהל ידכ :הטילשל
 ידכ .םיצחה ישקמב שמתשהל םכילע םוקמל
 רבכעה םע ןמסל םכילע ₪61 תא ךילוהל
 ץוחללו ךלת איהש םיצור םתאש ךוויכ הזיאל
 ידגנה ןוויכב תכלל ידכ ,"הלעמל" ץחה לע

 ידכו ."הטמל" ץחה לע ץוהלל םכילָע
 לע ץוחלל םכילע %/34860 תא ךילוהל

 םַע ןוויכה תא ןווכלו חוורה .שקמ
 .רבכעה

 םכילע חוכה תופסות תא גישהל ידכ
 חוכ תופסות ןנשי .ןהילע "תולעל"

 המכ דועלו תשומחתל ,םיחדקאל
 חדקאב ,המגודל .תונוש תורטמ /

 תומכ תא ליפכהל רשפא

 תאו ןקחרמ תא ,תויריה
 תשומחתה גורדשו ןתוריהמ
 איפקמ חדקאמ עיגהל לוכי
 .תשומחתה .תבינגל דע
 ןנשי ףוסבל | .ביריהמ
 כ רגשמ ומכ 1 תופסות

 ,תניוצמ ל הניבה
 םע םשיימ בשחמהש ינפמ

 היגטרטסאה תא םיביריה
 לע רמוש דחא :תמלשומה
 עצמאב בשוי דחא ,ןולבה
 ףסונבו בשו אבה לכל קיצמו
 ןולבה רשאכ םכירחא בקוע

 .םכלש ןולבה לע ךלוה ןורחאהו ,םכידיב
 חילצמ אל ללכ ךדב אוה לזמה הברמל
 םיקחשמב ןויסינ םכל שי םאו ותמישמב
 הנגהה תא רובעל היעב םכל היהת אל ,םישק
 .םהלש

 וד קחשמ רובע הער אל קחשמב הקיפרגה
 ויה תוימדה םא קיזמ היה אלש תורמל ,ידממ
 הברמל .רתוי זז היה עקרהו תויטטס תוחפ
 תיטא וא תעטוקמ הניא הקיפרגה ,לזמה
 ילבו קלח ןפואב םישענ ךסמב םייונישו
 קחשמב תויומדה .הקיפרגה תוריהמב תוערפה
 היזיוולטה ךסממ ואצי וליאכ שממ תוארנ
 ךכ ,הרדסה תארשהב אוה ןתוגהנתה ןפואו
 הייפצ ידי לע קר קחשמהמ תוניהל רשפאש
 .קחשמל סונוב תדוקנ רבכ יהוזו וב

 דחוימב תנווגמ הניא סקאינמינאב הקיסומה
 םיטקפא םנשי .תוחפ וליפא עקרה תקיסומו
 .ברקה תוריזמ דחא לכל םידחוימה םירזומ
 תליחתב תצקמב יטיא תויהל לוכי דנואסה
 דנואסה םמחתמ 6 2-הש רחאל ךא ,בלשה
 5-כ םנשי תומדו תומד לכל ,רומג רדסב
 הרוק רשאכ :תרמוא איה םתואש םיטפשמ
 :ומכ ,הילע םיטלוש אל םתא םא וליפא ,והשמ
 רצוא ."םג!!ססמ 15 תווחס" וא "סטש|"

 ,דחוימב לודג אל םיחאה תשולש לש םילימה
 ,שי המ הז לבא

 ידהואל אלפנ שממ קחשמה םוכיסל
 םיבלשב דחוימב יפייכ אוה .,/\ חווה
 םיוסמ רגתא רוציל חילצמ ףאו ולש םינושארה
 םיבלשה קחשל םיכישממש לככ ךא .רגתאמ

 ..רררוופ

 רשפא הנותחתה הרושב ,רתויו

 םישק םייח םכל תושעל הצור אל
 היצמינאהמו ונממ ונהיתש הצור קרו
 - לש תיתוטשהו הקיחצמה ,תפרוטמה
 .\חוהוההו ה

 "  יאתמומ
 27 גה ץ וה

 ו
 ו ו ג יקי ]

 אצמ ביבא :תאמ

 ונבהא תאז לכב
 תעגל ונל ןתנ הזה קחשמה !הלאש וזיא ? ונבהא המל

 ,ןוסנו'ג קי'גמ ,דריב יראלו רבא'ג לודבע .זא לש םיבכוכב
 ימ) ןדרו'ג לקיימו סאמות היזייא ,ןולמ לראק ,לייהקמ ןיוק
 .(? זא וילע עמש

 םינושאר םימשר

 םייוהד םינוטילקת ינש יל וכיח ןמזה תרהנמל הסינכב
 ןנוכ לע ונמלח אל רוע ,םהה םימיב היה הז הככ .םיקבואמו
 לא יתאציו 2025 -ב הדוקפה תא יתשקה תדעור דיב .חישק
 .תחכשנה יתודלי תוזוחמ

 םה םואתפו ןושארה ץורעה לש טרופסה תניפב קר םתוא וניאר י'תרוו סמיי'ג תא יתרכז ,יתוא העיתפה החיתפה ךסמב הנומתה
 המ לכ תושעל םינכומו ,םיעמשוממו םינטק ,בשחמל ונילא ועיגה | ךסמב םיעבצ 4 יל ויה זא לבא ,ןוטסוב לש ןקחש לעמ קנעב עיבטמ
 .הצרנש .16-ב ךמות קחשמהש יתיליג םויה קרו

 ונקעצו ןמז יקספ ונחקל ,םיליגרתה תא ונעבק ,לגסה תא ונרחב .תומוסרפ אלו ןרדש אל 'הקיסומ אל ,קחשמה תחיתפב טרס ןיא
 ,תישיא ונרמשו דנואבירל ונצפק ,םיפייעה תא ונפלחה ,םינקחשה לע = בותיכה ךסמה תיתחתב ןואגב ול ססונתמ ,עיתפמ המכ ,תאז לכבו
 ,ונידי ומב שממ לסל ונקרז הנורחאה הינשב .ואובי דועש םיפי םימי לע זמרמ וליאכו =[6סוזסחוט .\8 :יתומלאה

 יתימאה א. - ה היה הז ,ךכ לכ קחשמה תא ונבהאש אלפה המ זא
 !וונלש ןושארה

 תויהל

 םימשב עגונ ראב'ג לודבע םיראק רתוי = םילק
 םלוכ 1.4668 % (₪805[26- ל ומדקש בשחמב לסרודכ יקחשמ ויה

 דחאה ןבומכ והז ,יליג ינבל רוכז דוע ןשי דחא קר .ןמזה ףולחב וחכשנ
 .יי'ג ר"רל דריב יראל ןיב יגולותימה דחא לע

 לש שמח לע שמח %/ג - ה תרודהמ העיפוה 'א9-ב
 תרמצמ תוצובק 8 ,זא לש םיחנומב תפומ תריצי ,=\

 0| לכ ,הצובקב םינקחש 12 ,םיאלמ םיבכרהב 118. -ה
 הנורחאה הנועהמ ולש הקיטסיטטסה ינותנ לע יונב ןקחש
 .םמצעל םימוד ויה םינקחשהש ךכב היה לודגה שודיחהו

 םירוחש ,םיכומנו םיהובג ויה ,םינידנולב םינקחש ויה
 הלאכו םיעיבטמש הלאכ ,םירמושו םיעלק ,םינבלו
 ,אלש

 ולש הבוהצה הצלוחה לע ,תחרקו םיפקשמ ויה ראב'ג לודבע םיראקל
 ,קי'גממ הריסמל הכיחו לסל בגה םע דמע דימת אוה .33 רפסמה עיפוה
 ומכ ,קחשמב ולש "טוש קוה"ה תא ,רודכה אבש דע הכיחו הכיח

 .רוצעל חילצה אל דחא ףא ,תואיצמב

 תינעוצקמה הגילה שממו דואמ לילק קחשמהש רמול
 ,תויעטה תצק !רוסמת ,ץורת לא : טושפ היה םינעוצקמה ונלש דוסה

 .החוטב העבטהב הפקתה לכ םייסלו המינפ םירודכה לכ
 רענ ,תואדווב םכל בתוכ ינא יתעמשש תודגאה לכ תורמל ₪

 שרגמב הדוקנ ילש םייחב יתיאר אל דועו יתנקז םגו יתייה
 .םיצורש יתמ תושלש םיעלוק הנממש
 תא םוסחל תעדל ךירצ .רתוי תצק ךבוסמ קסעה הנגהב
 תא ול םוסחל ,ךלש םינקחשה לעמ עיבטי אלש ידכ ביריה
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 תואנ אוה ,הבתכה לגרל דחא קחשמ יתיא קחשל 'ב תא יתנמזה םלשומ אל ים
 ינא ,הטיסרבינואב םידומיל םוי לש ומויסב יילא עיגהל | לש קחרממ קחשמ לע תרוקיב בותכל הלודג המכח הניא וז ה :דעב 1

 םיקיתוול הגילה
 םינש ינפל .םיקוחר \8/\ תוברקמ רמ ביריו תודלי רבח אוה 'ב

 בשחמב ברעמהו חרזמה יבכוכ תא שיגפהל ידכ ס"היבמ םיחרוב ונייה
 .ולש ןשיה

 ,קושהמ ומלענ רבכ רתוי םיבוט םיקחשמ האמ ,םינש רשע םע בלושמה יפייכו לילק קחשמ
 הממ םילפונ םניאש לוקו הנומת תוכיאל ונלגרוה ןמזמ רבכו הרדסה לש הקיחצמה היצמינאה
 .היזיוולטב םיאורש חו
 [.ג66:%-ב םירסח ויה םירבד המכ תאו לכבו | :דגנ
 | בירי היה אל םלועמ בשחמה :הלחתהמ 5 ([ןוטפ | אל שממ הזש רמאנ ואוב

 בשחמב 5ק63%6ז -ה וליפאו (םייתניב ושרפ גניאוימ המרב םג ,תולקב ותוא סיבה בוט ןקחש ,ומשל יואר |
 ,םיבוטה םימיב ומכ ףצפצל רזח ילש | הרושק תחא דיו המוצע תחא ןיע םע ,ההובג יכה .דעי להק |

 הז ילואו ורבעש םינשה הלא ילוא ךירצ היה בוט קחשממ תונהל ידכ .בגה ירוחאמ 1 0 ה לכל
 ,םיקנופמ ונתוא ךפהש אג [,וטשט 0 .םדו רשב ףתוש אוצמל ל 7 5 ו

 וקית לע ונטלחה ןושארה עברה ףוסב | ידי לע בטיה שגרוה ףסונ ןורסיח | ו ל ב
 םינשה תבר תוביריל ץק םישישילמס | טושפ :םיירפסמה םינותנה יבבוח רתוי םיכומנה

 בשחמה תא ונרגס .ונינב לש הקיטסיטטס התיה אל
 5 ץורעב תופצל ונכלהו  ירבועו תודוקנה יעלוק

 .היזיוולטב .תוריבעה

 םימיב ומכ .עוריאה דובכל הדובעהמ םדקומ תאצל יתלדתשה
 תא ינאו תינמיה תדלקמה םע סקינה תא חקל אוה ,םילודגה
 .לאמשמ םישקמה םע סקיטלסה

 יתנמאתה ,הדומ ינא) תוקד המכ ךותב ונינשמ הדרי הדולחה
 ץוח םלוכ) בככל ורזח םינשיה םינקחשה ,(קחשמה ינפל

 יןשופ



 רוציק
 ןמזה תודלות

 ןורהא איג :תאמ

 | ו
 םדקתמה תוללחה בשחמל בל ומיש

 ו
 םינגלדורמ םירוה ויהי דיזחעב ם1

 :וטחחיץ ווב

 דוומירט שארביאג בוהאה וגרוביג
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 תואקתפדה 'קחשמ לש |
 יקחשמו ,םינש רשע ינפל ,|990 תנש

 תרבח .קושב םחה רבדה םה תואקתפרהה
 תרבח ,\|וטז6ה 0651ו8 תא האיצוה ,8

 תרבח ,%ו86 01 1ם6 [כזגפסה תא - [2ץמהותווא

 פקט|!טהפנתפ 10] םע האצי טס
 יתש .\\ טחטסוההתש םע \13שחשווט 50ז85[[0-ו

 ב יי
 ל יי ד

 וסז 6!סזע - םהלש תורדסה לכל םיכשמה ועיגה
 (ש6%1, [ס[וטשד(וסב1. קהטש (200%1, (08

 וליאו ,[.ט<וטז6 5₪שו| 147ש-ו אוהע%
 1 יי יי כי < ו יד יו

 ויה הלא ...חחא .א[סחא6צ 181ג86 -ו 1.00
 ,םימיה

 וליאכ הארג ,רתוי רחואמ םינש רשע ,םויהו
 םייוניכב "םיטסווק" ,תואקתפרהה יקחשמ
 םנמא .הירוטסיהל ךיישש והשמל וכפה ,רוגשה
 םעפ ,שדח הקתפרה קחשמ םעפ ידמ אוצמל לכונ
 ךא ,בוט הקתפרה קחשמ וליפא אצמנ ןמז המכב
 יקחשמ וליאכ הארנ ןמזה רבועש לככב
 םינכוש תוחפל וא םימלענו םיכלוה תואקתפרהה
 גשומ םא ,5וטזזג תרבח .תירטאירגה הקלחמב
 ,היתודלותב הנושארל ,תעכ תקסוע אל ,טסווקה
 | .ווטה8/\ 118 התמועל .שדח הקתפרה קחשמ ףאב
 בצקב ךא ,םעפ ידמ שדח קחשמ איבהל תחרוט
 יבבוח לש םיכרצה תא קפסמ שממ אלש
 לכמ םיקחשמה תומכ רואל דוחייב ,תואקתפרה
 םינוכמו םויכ םיאצויש םירתוכה בור .רחא גוס
 ,האלכה םירקמה בורב םה "/\4!צשחוטתש 62006"

 והשמ ,הקתפרההמ טעמו ןשקאהמ הברה הב שיש
 .1 טוחט [4:וו6ז תמגו

 ילואו ,ליחתה לכה הפיא הארנו רוזחנ אוב זא
 ונעגה ךיאו ךרדב "ששקפתה" המ תולגל לכונ
 דו לין מ

 ( ו

6% 36 1 
 ו/ה!טשא 0017 וו ₪6 .

 6 ןנשוה 100
 םשב קחשמ רצונ םינומשה תנש ףוסב
 םשב םג ךשמהב | עדונש | ,א0צסמו
 ,טסקט ללב טושפה קחשמה 60108841 6
 :לשמל .םינושה תומוקמה תא ראתש
 ה טטו!0ווהש 34 \צטו] טטפש [0ז ו [הזטש <קווחש

 בשחמה םע רשקת ןקחשה ."יסו גזש 6
 וילע היהו תילגנאב םיטושפ םיטפשמ תועצמאב
 וי 1 יי < 11 ה ]מ
 ,רוקחל םלש םלוע םש היה .היישות הברהבו
 היה /40!שטוחז .וב ישארה ןקחשה התאש ,רופיסו
 םויה הנוכמש רנא'זב ןושארה קחשמה

 טסקטב רפוסמ רופיסה - [חוטזהזוש6 [וסווסח

 רתופ ,תילגנאב תודוקפ תרזעב ,ןקחשהו דבלב
 תא םדקמ ךכ ידי לעו קחשמה ול ביצמש תויעב
 .ופוסל דע - רופיסה

 יקחשמ לש רתויב תיתועמשמה תינרציה
 תרבח התיה ,(1= רוציקב![חוטזה6ווצט ["וטווסח

 אוה 201זא יסאלקה טסקטה קחשמ .[ת!סשסחו
 ועיגה וירחאו ,[ם[טססתו לש הנושארה הריציה
 םיאשונ לש ןווגמב וקסעש ,םיקחשמ תורשע דוע
 ,חצר תומולעת ,ינוידב-עדמ ,היזטנפ ומכ
 ,הז רמאמ רבחמ תעדל .דועו המיא ,הקיטנמור
 תמרב םירחתמ ןיא ןיידע 1ה!סטסחו תרבחל
 ץמוא שיש ימלו ,תודיחהו רופיסה תובכרומ
 וב דילקהל ,אורקל ךירצש קחשמ םע דדומתהל
 דואמ ץלמומ ,תולק אל ללכ תודיח רותפלו
 ,1םוסטסווו יקחשמ לש םיפסואה דחא תא גישהל
 יי

 מ ד רי יי יי ירי
 תיל ד ג מיל

 תובקעב ,ורצי .תוירקיע תורבח יתש דו
 - טסקט לע םיססובמה םיקחשמ ,[ה!טססמה
 תרבחו תיטירבה א1גפת61וש 8[5₪701- תרבח

 יקחשמל ופיסוה ןהיתשו ,תינקירמאה
 הפסונ טסקטל ,ךכ ,םייפרג םיטנמלא םג טסקטה
 התיה אלו קחשמה תא התוויל קר איה ךא ,הנומת
 טסקט קחשמב רבודמ היה ןיידע ,ולש זברמה
 .תודוקפ וב דילקהל שיש

 יקחשמ תויונחב אוצמל ןתינ אל םויכ יכ ףא
 המלש הליהק תמייק .תמ וניא הזה רנא'זה ,[=
 םישדח םיקחשמ התפל הבכישממש טנרטניאב
 תורחת תמייקתמ ףאו ,טסקט לע םיססובמה
 .הנש התוא לש בוטה קחשמה תריחבל תיתנש
 תרשפאמ םיקחשמה לש תיגולונכטה תוטשפה
 םידדמה .ותיבב קחשמ התפל טעמכ םדא לכל
 טסקט לע ססובמה קחשמ לש ותוכיאל םידיחיה
 םירופיש אלו ,רופיסהו קחשמה לש םוכחתה אוה
 קחשמב ןאכ רבודמ ןכל ,הקיפרגבו לוקב
 רבודמ םא םג - רתויב רוהטה ןבומב תואקתפרה
 רשפא םא .םלוכל חרכהב םיאתי אלש והשמב
 הסרג ןיעמ םה םייוושכע בשחמ יקחשמש רמול
 םה 1" יקחשמש ירה ,םיטרסל תיביטקארטניא
 לוכי טרס דימת אלו םייביטקארטניא םירפס
 ירו כ ישב מ ג מ

 םלועל עיגמ טסווקה
 הנטק תינרופילק הרבח הללוח 1981 תנשב

 ו

 גוזה ,סמאיליו הטרבורו ןק ,בשחמה יקחשמ
 קחשמ הנושארל ורצי ,הרבחה שארב דמעש
 קחשמל .וזכרמב דמע אל טסקטהש תואקתפרה

. 

 :דרוט 28 0! וחפ דה 8
 יזמשוח רו ןאכ לבקל דמוע והשימ

 םשב ריבאב קסע אוהו ,אוחפ< (2₪66ז וארק
 תורצוא השולש אוצמל לטוה וילעש ,םאהרג
 ינכפהמה שודיחה .ירטנווד תכלממב םימוסק
 יבג לע עיפוה ומצע םאהרגש אוה ,הז קחשמב
 ,םיצע לע ספטל ,ובג לע עונל לגוסמ היהו ,ךסמה
 יכ ףא .תורחא תויומד שוגפלו םימגאב תוחשל
 תודוקפה ןיידעו ,קחשמב בותכ ללמ ןיידע היה
 וגצוה תויושחרתהה לכ תעכ ,טסקטכ ודלקוה
 יי יל מה
 לדוג תא ,םויה ,ךירעהל ילוא השק .תוענ תויומד
 ןושאר והשמב רבודמ היה טלחהב ךא ,הכפהמה
 ,וגוסמ

 םלועב שחרתהש ,<וחפ< (206%1 תובקעב
 פקגטס 49068[ :םיפסונ םיקחשמ ועיגה ,יתדגא

 הריקח גיצה 01ו06 (טט81 ,ינוידב עדמ איבה
 רדגוה 1.טופטזש 5₪)( 1.3זץ-| תיתרטשמ
 םיקחשממ דחא לכ .דבלב םירגובמל קחשמכ
 המיגדמ תורדסהמ תחא לכשכ ,הרדסל ךפה הלא
 תיישעת לש תיגולונכטה תוחתפתהה תא הכותב
 .בשחמה יקחשמ

 ךא ,םינשה ךרואל ונתשה הרייס תרבח יקחשמ
 םע ,הארגה לככ ,היה יתועמשמ יכה יונישה
 לע ,הנושארל ,רתיו רשא ,וחפ< ()טטצו \
 ,ןטסחפ - םילמסב שומישל רבעו טסקטה תדלקה
 שומיש אלל קחשל היה ןתינ קחשמה לכ תאש ךכ
 - הטושפ הדוקפ גציי למס לכ ,תדלקמב
 היה םג הנושארל .'וכו תחקל ,תכלל ,לכתסהל
 .תורבדמ קחשמב תויומדה תא עומשל ןתינ
 ,ללכ בותכה טסקטה םג רסוה רתוי רחואמ בלשב
 ןמס ללכ קחשמה לש קשממה םיקחשמהמ קלחבו
 ,תולועפה לכ ועצבתה ותועצמאבש ,דחא

 ,התייה הלאה םייונישה לש םירקיעה םתרטמ
 תואקתפרהה יקחשמ תא ךופהל ,הארנכ
 םוקמב םילמסב שומישה .לועפתל רתוי םיטושפל
 רחא שופיחבש לוכסתה תא הענמ טסקט תדלקהב
 .ביתכ תואיגשבו םימיאתמ םיחוסינו םילמ
 תויתריציהו שפוחה תלבגה היה ,תאז םע ,ריחמה
 םעפ םא .קחשמב ולש ךרדה תריחבב ןקחשה לש
 ,היעבל ןורתפ לע תיתריצי הבישחב ןקחשה קסע
 תא אוצמל תולק רתיב ותורשפאב היה תעכ
 לע ץוחלל ןוכנה םוקמה שופיח ידי לע ןורתפה

 תוירשפאה תויצניבמוקה לכ תקידב וא ךסמה יבג
 םילק ושענ חהרכהב אל םיקחשמה .םיצפה לש
 םישדחה םיקחשמב ורצונש תויעבה גוס ךא ,רתוי
 רתויו ןקחשה לש ודיצמ תויתריצי תוחפ ושרד
 הרייס תרבח החילצה ,תאז םע .עגיימ שופיח
 יקחשמ המכ ,תונורחאה םינשב םג ,רצייל
 תרדס םשארבש | ,םילועמ  תואקתפרה
 .האלפנה 02161 הוטו

 טסווקה גשומב הטלש הרייס תרבח יכ ףא
 תרבח התכז 90)-ה תונשבש ירה ,80-ה תונשב

 יקחשמב רתוי הלודג תוירלופופל 6

 הרצי [.טטגפ/\ח8 .םניחל אלו ,הלש הקתפרהה
 ,םיירוקמ ,םיעצקוהמ דואמ תואקתפרה יקחשמ
 תונש עצמאב .םימגפ ילוטנ טעמכו םיקיחצמ
 יקחשמ קשנמ ₪0מ (2וו|סטה רצי 80-ה
 קחשמב ותוא םשייו ,פטטווחחו םשב תואקתפרה

 לש םיקחשמל דוגינב ./[גח:ה6 \/[גחפוסח םשב
 תדלקה לע וססבתה תאז הפוקתבש ,הרייס

 יי יי
 רוחבל ןתינ היה םהמש ,םילעפ לש המישר ךסמה
 וססבתה ךשמהב .היוצרה הדוקפה תא תונבל ךכו
 היה םהבש טלובהו ,קשנמ ותוא לע םיקחשמ דוע
 לע קחשמ ,1'ו6 560761 סו א[טמ(6ע 13
 .טאריפ תויהל הצורש ,שארביאג םשב רוחב
 תויהל ךפה 116 560761 סו אזסחא6טע 4

 תודיחה ,תויומדה ,רופיסה תוכזב יסאלק קחשמ
 יעיבר קחשמ ,בגא .םילועמ םלוכ - רומוההו
 .בורקב תאצל דמוע א1סהח%6צ 1%1גח6 תרדסב

 ו יל 1 יי
 א|גא דו ןה6 83080 1.0080, חו
 .הש ןכ:וע סט[ 1ןוש 16ת1ה06 -ו
 יתש קפס אלל ןה [.טסהפ\4-ו ו

 ךא ,תואקתפרהה יקחשמ תיישעת לש תוכלמה
 תורבח לש םיטלוב םיקחשמ םג ןייצל יאדכ
 תרדס ,תטץזגתשוג תרדס ומכ תורחא

 קחשמ םע א1ע4| קחשמה ,16א אוטזקהצ
 דועו המישרמ החלצהל וכזש ,אוצטח ךשמהה
 .םיבוטו םיבר

 "טסווק"ה גשומ תא רוקסנ אבה ןויליגב
 םינשב ותכיעדל םרג המ ןיבהל הסננו
 .תונורחאה
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 1 ל םצעב המל זא |
 ץואב ורתויג בוטה ןותיעה תא ל הלל ץיגמה 0יל תוכזלמ עו ףכ רת

 .םלוכ ינפל םכלש ראודה תביזתל רשייה ,ש)רע]יאו םידיקפת ,ה'זיוולש ₪

 םיקחשמה 12-ל ףסווב םילבקמ םתא ,תו)ויל'ג וג לע יונמל ממתח םהאשכ ₪
 :םיאבה םיקתשמה תששממ דחא ןיבזכ רובל תוכזה תו 8ג םיפרוצמה

 .םייונמל םידחוי8וובטה 'עצבמ 0 <

 .ה"ש9 - יוס ריחמ 0



 והשמ תושעל ונקפסה ישוקב .אל יוא
 ,ארונ אל ,בוט !לודגה שפוחה רמגנ רבכו
 לש עפש םתיאו ,םיעיגמ םיגחה בורקב

 םהש דע ,הרקמ לכב ...םישדח םיקחשמ
 ,בשחמה 2 רדסל ןמז יד ונל שי ןאכ ויהי
 גוס תא קודבל ,םישדח םירבד דומלל
 .םינקחהה ה גרדשל ,ונלש םויטנפה
 .דועו עדימ תובגל

 דבוומ תוריהמ תא ררבל רופא ךיא
 ?ילוע םויטנפה

 םע ,שדח בשחמ יתינק םישדוח רפסמ ינפל
 הז .450%12 תוריהמב 2 םויטנפ דבעמ

 חוטב אל ינא לבא ,רמא רכומהש המ תוחפל
 רבדה .וז תוריהמב דבוע תמאב בשחמהש
 הקבדמ אוה וז תוריהמ ןייצמש יריחיה
 ררבל ךרד שי םאה .דבעמה תברקב הנטק
 תוריהמב 2  םויטנפ תמאב הז םא
4502 

 שי 2 םויטנפה דבעמ לש ןוילעה קלחב
 תוריהמ תא ררבל ךל רוזעל םילוכיש םינומיס
 םיליחתמ ללכ ךרדב וללה םינומיסה .דבעמה
 רתאל תשגל לוכי התא .51.3 וא 51.2 תויתואב
 ה זזק://06%6|סקטז.וחז6!.ססחו/) לטניא לש
 םירושיק אוצמל ידכ (065גשח קטו 11
 רורב טסקטל וללה םינומיטה תא םימגרתמש
 אוה ךלש דבעמהש חוטב אל התא םא .רתוי

 תבותכל תשגל לוכי התא ,לטניא לש ללכב
 ה 11ק://066]ס קטז .וח16] .טסתו 5 קס /

 ידכ קתסטטפפסזפ/קטח!וטוה 11 /108ה111ל .[וזתנ
 ההזמש 6711[כ םשב הנטק תינכות אוצמל
 ,ומצע דבעמה ךותב יונבש דוק יפל דבעמה תא

/ 

 םיטרכ לוע םינקתה ילהנמ םיגרדושעמ ךיא
 ?ךסמ

 ו 0 6 .

 גוסמ | ךסמ סיטרכ יתושרב שי
 ןקתה להנמ םע ,86ג|30 וזו[
 תא גרדשל הסנמ ינא רשאכ .259 הסריגב
 ,(281"רפסמ) השדח הסריגל ןקתהה להנמ
 7 .ה:חאבה העדוהה תא:לבקמ ינא
 א מא 0160110 וס צסש ו

 ינאש רחאל .ז00001 ץסטז 6סתוקטוטז
 לכקמ ינא בשחמה תא .שדחמ ליעפמ
 יל תרשפאמ אלש ,תפסונ האיגש תעדוה
 סנכיהל יתיסינ .תילמרונ הלעפהב ךישמהל
 ןקתהה להנמ תא קוחמל זאו חוטב בצמל
 זאו ,ןשיה ןקתהה להנמ תא רזחשלו שדחה
 ידכ תושעל ךירצ המ .ליגרכ דבע .לכה
 ?שדחה ןקתהה להנמ תא ןיקתהל

 ךסמה סיטרכל שדח ןקתה להנמ ןיקתהל ידכ
 ;םיאבה םידעצה רחא בוקעל ךילע ,ךלש
 תא לעפהו הרקבה חול תא חתפ ,תישאר .1
 התפנש ןולחב: ."תוינכות לש הרסה/הפסוה"
 וא) .5והזוופמוסז 6"ט6אןוו - ה תא ריסהל ךילע
 סיטרכב רבודִמ:םא ,תרחא הטילש תנכות לכ
 ,וילע רתוול ןיאו ,יחרכה דעצ הז .(רחא ךסמ
 תא לעפהו הרקבה חול תא בוש התפ .2
 ."הגוצת ינייפאמ" ןולח חתפיי תעכ ,"הגוצת"
 "תורדגה" תינושלב רוחבל ךילע הז ןולחב
 ."םדקתמ" רותפכה לע ץוחללו
 תינושלב רוחבל ךילע חתפיש ןולחב .3
 ."יוניש" רותפכה לע ץרחללו "םאתמ"
 ,"אבה" רותפכ לע תחא םעפ ץחל ,תעכ .4
 ילהנמ לכ לש המישר גצה" תורשפאב רחבו
 אל התא םא ."...יפיצפס םוקימב םינקתהה
 ינקת הגוצת םאתמ" תורשפאה תא האור
 לכ תא גצה" תורשפאה לע ץחל ,"(/04))
 תורשפאב רחב םינרציה ןולחבו ,"הרמוחה
 רחב םימגדה ןולחב ."(םיינקת הגוצת יגוס)"
 ,"(\(ג ג) ינקת הגוצת םאתמ" תורשפאב
 לעפה ,ינקתה הגוצתה םאתמ תנקתה רחאל .5
 םינקתהה ילהנמ תא ןקתהו בשחמה תא שדחמ
 .םישדחה

 וא ססטסס2 !מכ ץיאת ,םיקחשומל ףידע המ
 ?[םוטחוטחש 6 61 1000 קזפ] 'עוצקמ ץיאת
 רובע שדח ץיאמ שוכרל ןווכתמ ינא

 יל יאדכ םא תעדל.יתיצרו ,ילש בשחמה

 לבקל ידכ יעוצקמ יפרג ץיאמ לוקשל
 יעוצקמ יפרג ץיאמ םאה .םייברימ םיעוציב

| 

 רובע קר וא ,םיקחשמ רובע םג בוט
 ?םייפרג םימושיי

 תיפרג תוכיאב החמתמ יעוצקמ יפרג ץיאמ
 ,תידממ תלת הניצס לש הריהמ הריציב אלו
 חוטב אל ,ןכל .םישרוד בשחמ יקחשמש יפכ
 גוסמ ץיאממ רתוי רהמ דובעי הזכש ץיאמש
 גוסב יולת לכהו ,((26[:טזסט ןא) 0
 .'וכו םינקתהה ילהנמ ,ןורכיזה תומכ ,דבעמה
 םיציאמ לש םילודגה תונורתיה דחא ,ףסונב
 םהש הרידאה ןורכיזה תומכ אוה םייעוצקמ
 קלח רובע 90%[מ לעמ) ליכהל םילוכי
 לע טעמכ עיפשמ אל הזו ,(םיסיטרכהמ
 תוחפ הברהב םויכ םיקפתסמש ,בשחמ יקחשמ
 אלה דיתעב הנתשי יאדווב הזש תורמל) ןורכיז
 ,ריהמ ץיאמ הצור התא םא ,םוכיסל .(...קוחר
 וא 00600 יציאמב קפתסהל לוכי התא

 סיטרכ שוכרל ךרוצ ןיאו ,םישדח
 ."יטוצקמ" יפרג

 ?ינורטקלא ראוד יצבק םיבגמ ךיא

 ךיא תעדל יתיצרו (2ט00%[!1-ב שמתשמ ינא

 ינאש ינפל הנכותה ינותנ תא תובגל רשפא

 וקחמייש הצור אל ינא .6- ןנוכ תא טמרפמ
 - יתסנכהש עדימהו ראודה יצבק לכ יל
 ינאש ןמזב ,תובותכה סקנפל - בר למעב
 רשפא ךיא .\\'וחשסו< תא שדחמ ןיקתמ
 ?הז תא עצבל

 התא ,(0וזוססא לש עדימה תא תובגל ידכ
 ,(00שו!ס0% תא חתפ .ץבוקכ ותוא אצייל לוכי
 סקנפ" לע ץחלו אצי ץבוק תורשפאב רחב
 םע ךילהתה ותוא תא עצבת ךשמהב) "תובותכ
 תא םג תובגל ידכ "תועדוה" תורשפאה
 "תובותכ סקנפ אוציי ילכ" ןולחב .(תועדוהה
 הנושארה ורשפאה תא ןמס
 אוט א זה |)

 ."אצי" רותפכה לַע ץחלו ,(/400ז038 00%

 קלח ונקתוה אל יכ) תדבוע אל וז תורשפא םא
 תורשפאב רחב ,(\ווחשטשפ תויורשפאמ

 ."אצי" רותפכה לע ץחלו (16%ו =ו!6) הייגשה
 חיש-ודה תוביתל םיטרפה תא סנכה

 (אוצייל תודש תריחבו ץבוק םש) תועיפומש
 בל םיש ,יוביגביליחתהל ידכ םויס לע ץחלו
 לכותש ידכ ,יוביגה ץבוק תא תמקימ ןכיה
 .םינוטילקטל וא רחא ןנוכל ותוא קיתעהל

 לוע םססו ח6סז6-ה תא םירזחועה ךיא
 ?((וח0סוצ5 8

 59168 םשב - הנכות | יתנקתה

 תא ליעפהל לכואש ידכ ( סתותוהה טז
 ,תונוש הלעפה תוכרעמ תרזעב בשחמה
 קר שמתשמ ינאש יתיליג הנורחאל לבא
 תא רזחשל רשפא םאה .\/ווח6סוא% 98-ב
 לש ירוקמה \1[ג5וטז ₪001 6ט0ז6-ה

 קסידה תא טמרפל ילבמ \\:ח0סוא< 8
 ?חישקה

 בשחמה תא ליעפהל הז תושעל ךילעש המ
 בצמב וא) \\ות6סואפ 98 לש הדוקפה תרושב
 הדוקפה תא | דילקהלוכ ,58
 תא רזחשת וז הדוקפ ."םזפא אפה"

 לש | הזל | \[גפוטז 008 א6טס6-ה
 .\צותסו:< 8

 ,לפנ בשחמה ,היעבב םתלקתנ םא
 תולוק השוע ררוואמה ,הלוע אל רוטילקתה
 ,]זרא1269 0 11.ססהה < לותח לש



 לכתה תוברקה החשמ
 יו

 םתיארש
 תוניפסר בי יב
 רתויב תופודגהאה תומישרמה ררח תונחתרו
 ללה םחשמב םעפ.יא ורצונש

 יוגה ם- צור םתא ןאד רוטי דחה

 םוהיהה תא ו
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 7 וז 7 ₪ חה היְוותו דיחי וקחשר תקתרמו המיהדמ הריבע
 .םיפתתשמ הבורמ החשמר הביהרמ
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 .. לשמה ה גרבנש ליג :תאמ =

 יטנרטניאה ח. לועל 7 - ןפדפדה
 'םלוכל םולש

 ימ .ינשה הקלח תא שדוחה םילבקמ םתא רבעש שדוח לש טרופסה תבתכמ םתבהלתהו תויה

 י?טרופס םג םיבהוא אל טנרטניאו םיבשחמ לש םיקירפש רמא

 ,תוצלמומ תודרוהלו םיצלמומ םירתאל עובקה חולה תא לידגמ ינא םיבר םיארוק תושקב תובקעב

 .שדוחל שדוחמ ונכדועיש

 !אישנה יחי ,יתחכש טעמכו ההא

 ריוואב ןיידע םייתניב לבא טפשמב ויל א |

 יזוחמ טפושמ תשרופמ הארוה הלביק רטספנ תרבח .הרק הז ףוסב זא

 םישלוגל םירשפאמש הרבחה יתרשו רתאה ירעש תא רוגסל ב"הראב

 .א[ק3 טמרופב הקיסומ יצבוק ףילחהל
 תרבחש ויתונעטב קדוצ הידמהו הקיסומה תורבח דוגיאש עבק טפושה

 לש םירצויה תויוכזב לבחלו קוחה לע רובעל םישלוגל תרזוע רטספנ

 .תשרב תופלחומ םהיתוריציש םיברה םיאקיסומה

 החילצה רטספנ תרבח ,הלומ ת דמוע הרבחה לש תטלחומ הריגסשכ

 תומכ רוערעה זאמ .ריווא תצק לבקלו םירוערעל טפשמה תיבב רערעל

 תשרב םיבר םייטרפ םירתאו ל קר הנכותב םישמתשמש םישלוגה

 .הכרדבו הרבחב םיכמות

 ?סווטז לע תטלתשמ ו

 יאשונב םירתאה בטימ התולעבבש טנרטניאה תיקנע ,(-61 תרבח

 תרכומ) קט -ייהו ,םיקחשמ ,םירתא תיינב ,תונכות ,טנרטניא ,םיבשחמ

 התרחתמ תא השכר + טו ת1030.0סתב , 516 6.60 תוכזב דואמ

 . .70ח61 הלודגה

 וא 20ה61.00חו, ס1[(0[ט<.טסה רתאה תא ריכמ אלש ימ

 םירתאל תכלל זאו שייבתהל לכ םדוק ךירצ 212% 87 לש ןכטוה הש .שסזמה

 . .םירכזומה

 רמ תולעבבש סיוויד ףיז תרבחש הז הזה רופיסב ךכ לכ ויינעמש המ

 ,קט -ייה יאשונב םיניזגמ תשר רותב םינש רבכ תדקפתמ ,סיוייד ףיז

 םינמזה לכ לש ליבומה םיבשחמה ןיזגמל דעו ,קיתווה טעּוט מ לחה

 .ן(* אג וחש

 .התוא תשכורו המק (?חטז הלש רתוי הריעצה הרחתמה ,וישכעו

 3,: | ד י
 ולו | 1 60ח ₪ ושש [-זחבו]

 \ ה ו
 תי

 0 7 םזסו56ז ןז

 םיקהל החילצהו טנרטניאל לודגב סנכיהל הטילחה תשרה רבכמ אל

 ,קט יה יאשונב םיטייקש רתויב םילודגה םייטנרטניאה םיפוגה דחא תא

 ,םירומאה םיאשונה לכב םילועמ םינכת ירתא שי 241061 ל םג 661 ומכ

 ,בשחמ יקחשמל ןיוצמה שגהו6001 ךרדו תודרוהל [1011116% - מ לחה

 .תרחא וא וז תשרל תורישי רושק אל אקווד הזה ןיינעב דיחפמש המ

 קחשמ לע תבקונ תרוקיב אורקל יתיצרשכ התע רע םאש איה היעבה

 םינימאה םיפוגה ינשל יתכלה השדה הרמוח וא הנכות לע וא םיוסמ

 :האוושהה טנמלא ידי לע תנגומ םתונימאש יתעדי דימת רשאכ הלאה

 תובטה תבוטל תיאנותיע תרוקיב לע תצק רתוויו לשפי םהמ דחא םא

 .תמאה תא ףושחל ידכ םש היהת דימת הרחתמה תשרה ,תויקסע

 ?םיליבקמה םירתאה לכ רבדב המו

 ,(?חטו לש 080.00!₪0ת1 ןיב יתועמשמ לדבה ןיא םצעב יכ

 ןיבל קאהוטססהוט.טסתו ןיבו ,26ה61 לש | ס111168.60ו - ל

 .0ח61 לש ההח65001.טסזחה

 םייקתהל וכישמי םתס ילוא וא ,דחי ורבחי הלאה לעה ירתא םאה

 ?תפתושמ תולעב תחת
 תיטנרטניאה תונותיעהש הז רורב ןכש המ לבא ,רורב אל ןיידע הז

 ...תונימאה םוחתב השק הכמ הפטח

 ו ו - " . - 0 7 5 -
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 זה6 50766 [סז 60 וקטז6ז5 36 -]/

 .םאסוופ-ו וופו6ג לש בוציעבו הנבמב םייוניש
 רבוע .41ןגצ1ַ15ּג עודיה לטרופ/שופיח עונמ בושו בר ןמז רבע אל

 .םָייוניש
 ךייש היה אוה הלחתהב .םייוניש לש הכורא הירוטסיה רבכ לטרופל
 םירתאה תומכבו וגוסמ ןושארה שופיחה עונמ רותב טלבו לטיגיד תרבחל
 הטסיוטלא ,(-סווהקהט ךותב הגזמתה לטיגיד תרבחשכ .שפיח אוה םהבש
 ךכ לכ העדי אל קפמוקש היה הארנ לבא .הינודנ רותב קפמוק לא רבע
 ,(יא[001 תרבחל רכמינ אוה ןכלו שופיח עונמ םע תושעל המ

 ראוד יתוריש ןתנ ןמזמ רבכש ,שופיחה עונמ ,השדחה תולעבב
 תאו ולש וגולה תא הניש םגו ולש לטרופה ינייפאמ תא שיגדה ,תושדחו
 .תיבה דומע לש ובוציע

 םיאשונב םירושיקו ,יאנפו רודיב יאשונב םינכת לע םשוה דחוימ שגד
 .רעשה דומעמ רבכ םיאצוי הלאה

 רתוי דוע הנבומ קלחל וכפהו ורפוש ןיל -ןוא םוגרתה ילכ
 .רתאב

 םיינבמ םייוניש העציב הטסיווטלא - בוש הרוק הז וישכעו
 :םיבר םייבוציעו

 ,ישאר דומע - תוישארה םיפגאל רבעמ רשפאמ ןוילע ספ
 .םינוש םילכו ,םיצורע ,תוינק

 תויצפואה לוכל ידיימו ריהמ רבעמ רשפאמ ידדצ ספ
 ,לטרופה לש םינושה ויפגאב תוירקיעה

 תבית ,רתויב םימחה םיאשונל םיקניל ןתונ ישארה דומעה
 םיאשונה סקדניא תאו תומדקתמ תויורשפא םַע שופיחה עונמ
 .וימי תישארמ דוע רתאה תא למיסש

 בייח ינא .האוושה ילכל ךפה הטסיווטלא לש תוינקה ףגא
 הטסיוו הטלא לש םיריחמ תאוושהו שופיחה ףגאש םילכהש ןייצל
 .םביט לע דומעל ןמז תצק דוע חקיי לבא םימישרמ דואמ םיארנ
 ,היהי  אלש | ךיא
 .תרכינ העקשהה

 - 1 דקפתמ םיצורעה ףגא

 < יי == . םינווקמ םיניזגמכ םצעב

 .םיאשונ לש לודג ןווגמל
 לבא ,ןמאיי אל טושפ הז
 ךכ לכ העיקשה הרבחה
 עדימה יצורעב הברה
 אוצמל השק שממש
 אל תשרה םהב םיאשונ
 תוכזל דוע .העיקשה
 תואמ לכש רמאי הרבחה

 וללה הנשמה ירתא
 דחה ןונגסב םיבצועמ
 םיקניל םתס םניאו
 .םינשי םימייק םירמוחל
 תכלל ךירצ אל רבכ
 ...רחא םוקמ םושל

 םישלוגל תובטה - [6ו/8ז68 םה שדוחמה רתאב םיפסונ םיפגא
 ראוד םהיניבו םישדחו םינשי םילכ דגאמש םילכה ףגאו ,(ב"הראב)

 ו: ₪ ₪ 7 עשו 1 0 ו: ₪₪-ע| |

 הווה 5% 0 ו. 8קצ 45!( 4744001574( '

 תנכות | ,ינורטקלא
 ומכ) םיידיימ םירסמ
 םניח טנרטניא ,([(()

 == ₪ ₪2 קכ = א םיתוריש ,(ב"הראב)
 - - מש ווא ,םינופלטל  םינווכמ

 == - ,םינש תורי 1 מ י סט

 - םשש יש 0 ( ₪00 0 א חו גז א 8 )

 ה - תורשפאמש תונווקמ

 רבה 5 נו תמישר לא תשגל ךל
 כהה | שח ב םיפדעומה םירתאה
 שש | שששש>= השמה ,םוקמ לכמ ךלש
 קשת... ששששבש הש ,תועדוה | יתוריש
 כ .. םשששש 2 םוגרתה ילכ - ןבומכו

 .הטסיוו-הטלא לש םיניוצמה = ₪
 תמאב הזו הברה הארנ הז | ₪070 5 שש
 ןיינבה ינבאמ לודג קלח .הברה | שש 77700024 - /

 םג םימייק ויה שדחה רתאה לש
 קשנמה לבא תמדוקה ותפרכגב 8₪8%---.- ₪
 תא רדסמ טושפ שדחה ש שת 7 -

 החונ השיג רשפאמו םינינעה | ₪ ₪ ששה *
 .םינכתה לכל

 לע הברה החמשה לכ םע
 בוהאה רתאה לש הגרדב ותיילע

 לבא ,הער הלימב םייסל השק |
 התריכמ זאמ ,ילש תוקידבמ | ב

 61021 - ל הטסיוו-הטלא לש
 לבא ,תומר הברהב הלע רתאה
 שופיחה עונמ לש ויתולוכי

 המוצעה התלידגמ עבונ הזש תויהל לוכי .םיאלפ ורדרדיה ולש םסרופמה
 שופיח יעונמש הדבועה תא ריבסנ ךיא זא לבא ,טנרטניאה תשר לש
 ...?ךירצש ומכ םידבוע ןכ םירחא

 שדח הארמ םינורחאה תועובשב נוצה =א6116.טסמממ ןיוצמה לטרופה
 ,יתוהמ יונישב יתנחבה אל םינכתה תמרב .יטנגלאו



 ג :תאמ

 | \ 6 א /,/ 2 ו

 \ ווק ] |( ו" \

 ו | | 1 9
| ₪ 4 2- . \ / 

". , - 4 

 / ו 8 ₪" ו שו |

 םווקה(6/ח61915/00.061.11 גרבנש לי

 !םידח
 ו/וחטסוצפ 6018 |3ּהְעסז 7

 ןגנל האלמהו תיפוסה הסרגה

 טפוסורקימ לש שדחה הידמה

 ריכזמ שממ ל"נה ןגנה .ןאכ רבכ

 לשו \[טפוט 13160 לש הלא תא

 תוירפס לוהינ ללוכ אוהו 68|

 םיצבקל םיקסיד תכיפה ,הידמ

 (תפלחתמ | תוזח) | םיניקסו
 .םיניוצמ
 הברהב שמתשמ שדחה ןגנה

 ותוא יתאצמו בשחמה לש וחוכמ

 תולקב םג .דבכו יטא תויה
 יתאצמ אל וולש הלעפהה

 שמתשהלמ יתוא עיניש והשמ
 .468] געש[ -ב

 השדחה הלעפהה תכרעממ דרפנ יתלב קלח היהת ןגנה לש וזה הסרגה

 .בורקב אצתש \\'וחשסואפ 15 טפוסורקימ לש

 םיקסידה ףסואמ םיילטיגיד הקיסומ יצבוק רתוי שדחה ןגנהש ףא לע

 הפלחהל םינתינה םיליגר \13 יצבוק רציימ וניא אוה ,שמתשמה לש

 םהש טפוסורקימ לש \\/א14 יצבוק רציימ אוה םמוקמבו ,רטספנב

 ..ןגנ לכב העמשהל םינתינ םניא ךא רתוי םינטק

 \\' 161 תר ט11 2 טסו /ןכ6יש א 1 הווש

 ז הטב 2 הסרג גמ5ו6ז

 ףילחהל םישלוגל תרשפאמש וזה אלפה תנכות לע רבכ רמאנ אל המ

 ...הקיסומ יצבוק םהיניב

 .שוטניקמ תסרגב םג וישכע
 א :ו16ז.טסהה

 עונמה לע ססובמ - ליבקמב םיבר םּורתאב הייפצל טנרטניאה ןפדפד

 םישודיחב תואלמ תונורחאה תואסרגה .ררולפסקא טנרטניא לש

 ררולפסקא תסרג םע המאתהה תא רדסל הסנמ 3 אתיב תסרג .(תויעבבו)

 .שדחה 5
 שוש .ח6ז6 310 .שטחו

 0 /\0([6ן(0ז

 טנרטניאהמ ואצת לא

 ואז? 8
 דחא .םיצבק תבחרהו ץוויכ

 דע) םיבושח יכה םילכה

 \ וחסוא8 )15 תאיצי

 .(הנבומ הזכ ילכ ליכמש
 שוש וחלקו .שסחו

 ([א1 ידיימ רסמ תנכות

 דקפתמ רתאה .םלועב הבוטה

 ןיב רשקמ לטרופכ םג
 .ונלש הז ,הזמ ץוחו ,םישלוגה

 ואשר .1ט.שסזה

 + [363] ]גץ
 8 הסרג א6הו ]600%

 + המירזב ואדיוו דנואס

 עימשמ [468] 1₪א600א

 !יביטמיטלוא \[73 יצבוק

 רש .ז6] 601

 4.73 פייקסטנ
 ןויסינה תסרגו
 6ו503706 6 ישו
 לש ןורחאה ןפדפדה
 השדחה הסרגב ,פייקסטנ
 האלמ הכימת

 |[: !הלאה םיצבקה
 ,\\' משוא 2000 -ל
 | ונשי 4.74 ןפדפדב

 טמרופב ,\00058% 0%

 .שדח

 א א טז 6 60

 5.5 ררולפסקא טנרטניא
 !שדח
 ו לש ןורחאה ןפדפדה

 | ריהמ רתוי - טפוסורקימ
 ] | .ביצי רתויו

 | א וא .חרו60%011.טס תב

 | יוחס וא/16/

 .- ם סט[ 1

 . טנאלפואינב הרבחה םנמא

 | צ ןפדפד תונבל םינושארה ויה

 . ף לע שבלומה טנרטניא

 | ,טפוסורקימ לש ררולפסקא

  -צפצ אלש ןמז הברה רבכ ךא

 יוניש וא גורדש וניאר

 | .הנכותב יתועמשמ

 | אישוש .זצטסק ]361 שטחה

16 

 םינושה טא'צה יצורעב החיש

 186 -ה תשר לש

 | ערר רחש טוהר

| 
| 

 העש ןיב ,םדומל םדומ ןיב םיענ תודרוהה ינמזש בל ומיש :הרעה

 םכל שי םאש הככ .טנרטניא קפסל טנרטניא קפס ןיבו העשל

 (שדוחב םייתעשל יונמו ,14,400 םדומ) השק תוריהמ תייעב

 םיצבק וליא אורקל םתס וא ,אבה דומעל רובעל םכל ץלמומ

 ,תשרהמ שרוחה ודירות אל םיאלפומ

 .ייבו ,םירז םיצבק םע רבדל אל וחכשת לא זא

 ששב ו ₪

 עובקה םירתאה טירפת
 שדוחהמ עיפוי ,םיארוק תוינפ תובקעב
 םירתאה לכ לש לדגומו רדוסמ סקדניא
 .םימוחת יפל ןיוממ אוהשכ ,"םיווש"ה

 :םלועב םילטרופ |

.6 )6 

 הרבחב וכמתת ,אל םא םגו - ןיוצמ לטרופ
 שדחה הארמל בל ומיש .פייקסטנ לש
 *- - תידיתעה ןפדפדה תסרגל םיאתמש

. 61563406 6 

 ו גהה טט.שסחו

 בל ומיש .רתויב בוטהו ןושארה סקדניאה
 .הלועמ הרוצב דקפתמ רתאב תוינקה קלחש
 טירפ לכ טעמכ אוצמלו שפחל רשפאמ אוה
 ידכ ךותו - תונווקמ תויונח הברהב תוינק
 .תידימ םיריחמ תאוושה

 או.

 בל ומיש .שופיח עונמ םגו ןיוצמ לטרופ םג
 !שדחה יבוציעה יונישל

 ( 0.0 ודו

 ןמזב - ןיוצמ עוציב .ינסיד תולעבב לטרופה
 םוחתב תוחמתהל לדתשמ לטרופה ןורחאה
 | .יאנפה תועשו שתושת הוהחוטחו - ה

 הוה[ 60
 ,רבד לכל לטרופ םג אוה קיתווה שופיחה עונמ
 יתוהמ יוניש התשע הטסיווטלא שדוחה
 .רתאה הנבמבו בוציעב

 5 3 כ 60 ה
 ,ןייל ןוא ט'צב ןייטצמ 1486-, לש לטרופה

 חופה שטחו

 השיג .טפוסורקימ לש יעוצקמה לטרופה
 .[1סוחוגו] ראודל הריהמ

 ב ייצג יה

 זן].ש0.ו]
 טנרטניא ןטפק תאו ןייל ןוא ץראה ןותיע תא ספספל אל - ןקוש תשר לש ןיוצמה לטרופה

 צה.

 תועידי תיבמ שדחה ןווקמ ןותיע /לטרופה
 .ןיוצמ ארקנו הארנ .תונורחא

 טו אוק 60 ו
 ידגל ש"ד .תשרב ןיינעמ יכה לטרופה יתעדל
 גניקטנ וידר - ןיוצמה וידרב עמתשנו קינקוס
 ( הסוס .הסזאוהש.60₪ה) *

 \\ ג!!3.60.ו]
 ,רמול דוע שי המ .ןושארה ירבעה לטרופה

 טווקה 6 ח15100.066.1\6] גרבנש ליג :תאמ

 גוקו
 גניפושל ןיוצמ .לארשיב םותכ יכה לטרופה
 .תשרב

 ו

 ילעבו תוינידנולב ףידעמ ן'זיווטנ לש לטרופה
 .פייקסטנ ןפדפד

 ו
1 

 לטרופה לש השדחה תילארשיה הסרגה
 דגאמ לטרופה תריוגמה הסרגב ,ינקירמאה
 םילארשיה םילטרופה לכמ םינכת וכותב
 .תירבעב !וסזוחגו| ראוד ללוכ .תשרב

 :שופיח יעונמ

 ה |[הוצו[ה.60 ו

 בל ומיש .םלוכמ בוטה ןיידעו ןושארה
 עצבל רשפאמש 166 פש|] רתא לש תפסותל
 ימוסרפ םורטה ןדיעב ומכ םיריהמ םישופיח

 .(תוחפ קתקתל ליבשב גו .טסחו ודילקה)

 | [ אטו!( 6.60 הו

 החמתמ 6א6[|6 לטרופ לש שופיחה עונמ
 ..סח !ווו6 תובתכ שופיחב

 | זו.

 האגתמש ,\/וזט6 תשר לש שופיחה עונמ
 עונמב שמתשמ .תוקימעמ שופיח תויורשפאב

 תשרל וישכע ךייש . 611661 ₪11[ לש ןיוצמה
5 1 

 [ ו.
 הנוקו רוחאמ ראשנ אל קיתווה שופיחה עונמ
 ,רשפאש המ לכ

 ה!( 6.60 חו

 !ריהמ תמאב אוהו - 1/4577  שופיחה ץעונמ

006.0 ) 

 בל ומיש .רתויב ליעי לבא ,רומג אל ןיידע
 800816 לש שופיח ירותפכ תפסוה תורשפאל
 .ןפדפדל

 :הידמ

0 
 שפחל רשפאמ .ואדיוו הקיסומ לש לטרופ
 תא דירוהל ץלמומ .אצומ םגו אשונ לכב הידמ
 ומכ תרשפאמש 5ס0סטז םאסהּגתפ6 תנכות

 םישלוג םַע הידמ יצבוק ףילחהל רטספנ
 .םירחא

 א]1 3.60
 לש ףוריטל וסנכנש םינושארה םירתאה דחא
 ,א[ק3-ה יצבוק
 לש םיישפוח םיצבק דירוהל רשפאמ רתאה
 .םירכומ תוחפ םינגנ

 ו 1ו0 ו 1.60 ה
 .תשרב הקיסומ לש ןיוצמ שופיח םוקמ

 ן+ 1! 510 6.60
 .ליבומה הקיסומה ןיזגמ לש ןיוצמה תיבה רתא

 בשחמ יקחשמ

 רה רו רה גה 165201 60

 רתויב םייניצרה בשחמה יקחשמ ירתאמ דחא
 26₪6| תשרל ךייש .רתויב םיקימעמהו
 ("ם61 תשר ןובשח לע התנקנש) תניוצמה
 ןיגמ לש תיבה רתאכ שמשמ ,(שדוחה
 .יעוצקמה [(* (גתווחש *+סז]6 םיקחשמה

 ארו הקו כטק כו .60ודו

 םינקחשל םיטי'צו תוצע ןתמב זכרתמש רתא
 .קחשמ עצמאב ועקתנ טושפ וא ושאייתהש

 וורו .קגה 16500 חו 60

 יונב אוה .םייניצר יכה םיקחשמה ירתאמ דחא
 ינקחש ונל תקפסמש ןותיע תרודהמ ומכ שממ
 ,םיטי'צ ,תובתכ :םשקובמ לכ תא בשחמה
 .םיקחשמ ידעצמו ,םיומד

 רו רה ה 66 ה 6 ה

 ,ןימאו יעוצקמ םיקחשמ רתא 6ח61 תשר לש
 לכ יבגל תובחרנ .תוריקס וירקבמל ןתונש
 ,בשחמה יקחשמ םוחת

 ורה רו הר 111.60 ו

 םיקחשמ רתא קר אל אוה ,\וז6חה!וח6
 ליכמ רתאה .בינגמ םג אוה ,ףיקמו יעוצקמ
 םימורופ ,םיטי'צ ,םיריקחת ,תובתכ ,םיאומד
 ..:דועו

 יו רורצ .2איטה 6.שו רו

 .טפוסורקיימ לש 11661 שהחווהפ 06
 רבד לכל םיקחשמ לטרופכ דקפתמ רתאה
 םיתרשה תועצמאב קחשל םישלוגל רשפאמו
 .זהג8ת לש םידבכה

 ₪ ה 65. 61 1810 .ח61.ו]
 םינקחשל רשפאמ רתאה ןיזיווטנ תרבח לש
 - רוזאב םינקחש םע ןייל ןוא םיקחשמ קחשל
 רתוי הברה תויוריהמה יכ ,לודג סולפ הזו
 ובוט

 ור רא .\ ה 6.608
 תא והשמב ריכזמ .בהז טנרטניא לש
 .בר בויחב רמאנ הזו ּהז6חה]וח \' |[
 יקחשמ רתא אוה רתאהש קפס ןיא יתער יפל
 תובתכ ,ץראב רתויב יניצרה בשחמה
 תנכדועמ המישרו תכרעמ ירמאמ ,תוקימעמ
 !הווש .םיאומד לש
 םעפש רמול בייח ינא תואנ יוליג ןעמל)
 (הבתכ רתאל יתמרת

 כ
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 הרבנירג יתנ :תאמ

 שדוחה ןמ תובהלנה תובוגתה תובקעב ,םירקי םיארוק
 בתוכ התא ,המ" :ילש אמיאמ דחא - ₪-וחהַו8 ינש) ,רבעש
 :לאושש - ?הז הפיא - לאגי רוצמ עובק ארוקמ דחאו "?ןותיעב
 המגמב שדוחה ךישמהל ונטלחה ,("?הניטנגרא תרחבנ םע המ"
 .תיביטרופסה

 ררוואמה לומ טסוגוא -ילוי םוחב יל בשוי ימצע תא יתאצמש ,הרק ךכ

 הפוצ ידועב זאו ,קיעמה םוחה תא גיפיש ןנערמ אשונ שפחמ יןגזמה ךלה)

 םיחסכמש ןמדור סינדל ןדרו'ג לקיימ ןיב 6!66טז01צ 12631 א[ -ב

 ןאכ תופילא םייקל אל עודמ :ןויערה יתעדב הלע ,הרוצה תא ינשל דחא

 ?רודמב

 :םכינפב גיצהל האג 17. טנרטניאה ןיזגמ ,ןכבו

 רמגה עבר בלש
 ,תיקלטיאה סוטנבויו תינמרגה ןכנימ ןריאב וליפעה ןושארה רמגה עברל

 האצות לכשכ ,רמגה תויהל לוכי היה תולקבש קחשמו ריצה תונידמ יברד

 .תירשפא
 םוגרת ללוכ) יאואוא .(טפהע6זמ.06 :ןרייאב לש ימשרה רתאה תבותכ

 ,ינרדומ ,רופא ןבל - םודא - לוחכ ,הצובקה יעבצב עובצ אוהו ,(תילגנאל

 :תוטשפב בצועמו תו אצמתהל חונ

 תובוגת ,םיקחשמה רוקיסו תואצות ,הצובקה לע תובתכ ליכמ רתאה

 לש תראופמה הירוטסיהה לש הריקס :יתניחבמ לכמ בושחהו םידהוא

 רלימ דרגו ,סנה רטיד ,ראואבנקב תומשה .םינשל הקולח יפל הצובקה

 התוא וליבוהש םינקחשה ויה הלא ,םיעבשה תונשל םיעוגעג יב םילעמ

 .תילגנאה סדיל לומ הלש ןורחאה יפוריאה ראותל [976-ב

 הכישממו ורייפ לד לש םירעשמ 2-1 סוטנבוי תחצנמ לוקש ברק רחאל

 .רמגה יצחל
 לומ דירדמ לאיר :תוידרפס תוצובק יתש שיגפה ינשה רמגה עבר

 .הנולצרב

 ללוב) שושיא .[6טבזט6!סחה.68 :הנולצרב לש ימשרה רתאה תבותכ

 ןנגוסמו בצועמ רתאה תיפוריא תרמצ תצובקל האיכו (תילגנאל םוגרת

 .תיפרג הניחבמ

 מ יתבזכאתה תצק
 .יוצרה עדימל עיגהל

 הארנ והשכיאו םיפדב םיקניל יל ורסח ,החונ שממ אל רתאב תואצמתהה

 .תולקב יתיצרש רמוחה לכל עיגהל יתחלצה אלש יל

 .ןיינעמו דמחנ ו דומע :ץלמומ

 דירדמ לאיר התביריל וגיפ סיאול הנקחש תא הצובקה הרכמ הנורחאל

 .רתאב תוטזפ המכ קורזל ילוא רשפא היהיש 4 ,רלוד ןוילימ 56-ב

 .4-2 תענכשמ יד הרוצב תחצנמ דירדמ לאיר :םויסה תאצות

 לופרביל :קוחר אלה רבעב תוירפמיא יתש שיגפה ישילשה רמגה עבר

 .1995 תנשל הפוריא תפולא ,תידגלוהה םדרטסמא סקאיא לומ תילגנאה

 םילקמ שממ אלש רתאה תפמו שמתשמל ק

| / 

 ,חותפ ,הפי לגרודכ לע בושחל םיבר םישנאל םרוג סקאיא םשה
 ,הצובקה לש רתאה םג הארנ וז חורבו ,יפקתה ,ררחושמ ,יביטקרטא

 .(תילגנאל םגרותמ) ישואוש .ג]גא.ח] :ימשרה רתאה תבותכ

 ,(םוצמצב יד יכ םא) הצובקה ינקחש לע םיטרפ אוצמל ולכות רתאב

 ו ןואיזומו הנירא םררטסמא הצובקה לש ראופמה ןוידטצאה

 ידמב לודגה ףיורק ןהוי לש הנומתב יד ,ירוטסיהה רויסה :רתויב ץלמומ

 .יתימא לגרודכ דהוא לכ שגרל ידכ סקאיא

 םינשהשכ ,םינשל הקולח יפל הצובקה תודלות תא רקוס ירוטסיהה רויסה

 זא 1971-1973 םינשב סקאיא לש בהזה רות ןבומכ : רתויב תוניינעטה

 םע םיעשתה תונש לש הפוקתהו ,תופוצר הפוריא תויפילא שולשב התכו

 לאח ןאו סיאול הנמאמ

 .ימעטל תצמותמ טעמ ךא הפיו טושפ בצועמ ,לילקו דמחנ רתא :םוכיסל

 קרמנד תרחבנ תא םירכוז) ומצע ינפב קנע ןקחש ,ינדה ןסלוא ןטרומל

 .הדובע הברה הפצמ (?'86 לאידנומב
 ,רהיזייר ,(םילדנפ וטעבי אלש קר) רוב הד םיחאה ,טרביילק ורזחוי

 !!!םהירבחו ןנאמטיל

 דעומה םותב 1-1 רחאל הכראהב 2-| תחצנמ לופרביל :שגפמה תאצות

 .רמגה יצחל הלועו ,יקוחה
 יירסטאלאגו תילגנאה דטינוי רטס'צנמ תוצובק ולע ןורחאה רמגה עברל

 תיקרוטה

 יוקיחה אל ,ילניגרואה) יקרוטה ןוידטצאב םוניהיגל םיאבה םיכורב טלה

 .רטס'צנמ ידהוא לש םשארב קוקח ןיידע (ר"תיב ידהוא לש

 המייסו דרופרט דלואב 3-3 וקיתב יירסטאלאג המיהדה םינש המכ ינפל
 .התיבב (0-(0) וקיתב

 הנשב תופולאל הפוריא עיבג תא תחקל דטינוי רטס'צנמ הקיפסה זאמ

 קחשמ חיטבמש המ ,הנשה א"פוא עיבגב התכז יירסטאלאג וליאו ,הרבעש

 .חתומו ןיינעמ

 ,ואש .28141458זגְע .סזפ וז ;:יירטטאלאג לש ימשרה רתאה תבותכ

 רחאמ רתאבש םינכתה יבגל העד עיבהל יל היה השק תצק ברה ירעצל

 !!!תילגנאל םגרותמ אל רתאהו יפב הרוגש הפש שממ הניא תיקרוטש

 ,חונהו טושפה קשממהו ינרדומה בוציעה ןמ דואמ יתמשרתה ,תאז לכב

 .רתאב טווינה לע דואמ לקמש
 תונורחאה םינשב ץראב םידהוא ןומה הל השכר תיקרוטה הצובקה

 .הלש תוחלצהה תובקעב

 איה תיקרוטש ץראב יקרוטה לגרודכה ידהוא לכל דואמ ץלמומ :םוכיסל

 0 וא; םמא תפש

 ,חצנל רטס'צנמ החילצמ םעפהו ,יקוחה דעומה םותב 3-3 :םויסה תאצות

 .םילדנפב קר ךא

 רמגה יצח בלש
 תובירי יתש שיגפמ ןושארה רמגה יצחו ,רמגה יאצחל ונעגה הבוט העשב

 .תוקיתו

 תנשל הפוריא תפולא ,תילגנאה דטינוי רטס'צנמ לומ תיקלטיאה סוטנבוי
9 

 הנשב רטס'צנמ העציבש םיהדמה ךפהמה תא יאדווב םירכוז םכלוכ
 ןוחצינל ()-2 לש רוגיפ הכפהשכ סוטנבוי לש הנוידטצא ,יפלא לדב הרב 9

 .1996 תנשל הפוריא תפולא לצא רצק רוקיבל יפלא לדל רוזחל ו וה
 םגרותמ) ואש .ןט6חושפ.1[ :הצובקה לש ימשרה רתאה תבותכ

 .(תילגנאל
 .ןבלו רוחש לש םיספ ,הצובקה יעבצב עובצ רתאה
 םיקחשמ רוקיס ,הצובקה לע תונורחאה תושדחה תא אוצמל רשפא רתאב

 לע ןיינעמ דואמ עטקו ,הצובקה לע תובתכ ,תואלבט ,הרבעש הנועהמ

 .הצובקה לש הירוטסיהה

 .ונהיתו וסנ - יפלא לדב תולעמ 360 לש ילאוטריו רוקיב :ץלמומ
 לגרודכה לש תרוסמה יפל ןיינע לע רמוש ,יטקט ,ליעי ,הפי :םוכיסל

 .קירבמה יניטלה ץאטה סולפ יקלטיאה
 תדרוי םעפה םגו המצע לע רוזחל הייטנ שי הירוטסיהל :םויסה תאצות

 .רמגל הלועו 3-2 האצותב תחצנמכ אשרה רכמ רטס'צנמ

 .הלומ תדדומתמה היהת ימ תוארל קר רתונ התע

 הפוריא תפולא ,תידרפסה' דירדמ לאיר ודדומתה ינשה רמגה יצחב
 ,1984 תנשל הנורחאה םעפב הפוריא תפולא ,לופרביל לומ תיחכונה

 סנוס םאהרג ,סנמלק ייר ,שאר ןאיא ,שילגלד ינק לש תידגאה לופרביל
 זא הבשחנש תילגנאה הגילב םינומשה תונשב םירצימ אלל הטלש םהירבחו
 תללוז הצובקה לש תויטננימודה השגרוה הפוריאב םגו ,םלועב הבוטל
 .םיראתה

 םושב תוכזל החילצה אלש הצובקה לש הנרק דואמ הדרי םיעשתה תונשב
 יבורכ םיבכוכ םיקחשמו וקחיש היתורושבש תורמל יתועמשמ גשיה וא ראות
 רכמנש ןמנמקמ ביטס םג ןמזמ אל דעו רגרב קירטפ ,ןאוא לקיימ ,רלואפ
 .דטינוי רטס'צנמ הספת לופרביל לש המוקמ תא ,דירדמ ליארל

 אאא .[וצ6כטס!!ט.חסו :הצובקה לש ימשרה רתאה תבותכ

 רופה .רתוי ינוכסח אוהש ,ילאוטסקטב וא יפרג 1006 -ב רוחבל ןתינ
 1006 - ה לע לפנ

 טעמל תיפרג הניחבמ עונצ ידו תוטשפב בצועמ רתאב רבודמ לוכה ךסב
 .רעשה דומע

 לע דומלל הצורש ימל הצובקה בכרה לש קלחל סנכיהל דואמ ץלמומ
 .יעוצקמה תווצהו םינקחשה

 יד ,דהוא לכ לש וקוח םחל םהש תואצותו תוקיטסיטטסל עגונש המ לכב
 .רדוסמ עדימ אוצמל יתישקתה

 םירתאל םיקניל םש אוצמל ולכות ןכ ומכו םידהוא לש טא'צ םייק רתאב
 .הצובקל םירושקש םירחא

 הצובקה לש תראופמה הירוטסיהה לש רתוי בחרנ רוקיס דואמ יל רסח
 ,רתאב

 .הדשה זכרמב רדס תצק השעיש הנוב רשק שוכרל קיזי אל :םוכיסל

 .רמגל הלועו 3--] תחצנמ תענכשמ הגוצתב דירדמ לאיר :םויסה תאצות

 לודגה רמגה
 לומ דירדמ לאיר תיחכונה הפולאה תא שיגפמש רמגל ונעגה ןכבו

 .דטינוי רטס'צנמ תאצויה הפולאה
 תונורחאה םינשב תוטלובהו תורישעה תוצובקה יתשב רבודמ קפס אלל

 .תונורחאה תויופילאה תשולש תא ןהיניב וקליחש הפוריאב

 !ותבותכ ,דירדמ לאיר לש ימשרה רתאל | יתסנכנ
 (תילגנאל םגרותמ) ואואעוא .תסה |[

 .יידמל חונ וב טווינהו ,תיפרג הניחבמ דואמ עקשומ ,ינרדומ רתאה

 יבכרה ןוגכ םירחא םירתאב יתאצמש היצמרופניאה בור תא ליכמ אוה
 םיברה םיראתה טוריפ ,תירוטסיה הריקס ,םינקחש לע הריקסו תוצובקה
 .םידחואה תניפו ,תושדחו ,הצובקה התכז ןהב

 .םינוש םילדגב לואר לש עקר תנומת - הצובקה ידהואל
 ןוידטצאה תא םיגיצמש ןודעומה לש םילאוטריוה םירויסל סנכיהל ץלמומ

 הצובקה תונח ,הצובקה לש םיעיבגה רדח ,ואבנרב וגאיטנסה םסרופמה
 .הלש יאופרה זכרמה וליפאו

 .אשדה רכ לע הצובקה יגשיהמ לפונ אלש ןיוצמ רתא :םוכיסל
 .דטינוי רטס'צנמ לש רתאל יתרבע ןאכמ
 ,לעש .חוגהטז6 .טסחו :הצובקה לש ימשרה רתאה תבותכ
 ירחסמ רתאב רבודמש השוחתה תא םילבקמ רתאל םיסנכנש עגרהמ

 בד לכל

 ,םידלי ,םירגובמל הצובקה לש םידגבה יגוס לכ תא שוכרל ולכות רתאב
 .לכו לכמ ,םיעוצעצו ,םינועש ,תוטלק ,תונתמ

 םישמשמ "םימודאה םידרשה" םיארקנה הצובקה ינקחש לש םהיתונומת
 .רעשה דומעב םיניוצמ תוריכמ ימדקמכ

 םודאה הפקה תיב ,ןודעומה לש ןואיזומה ,ןוידטצאב רייסל ולכות רתאב
 .ןודעומה תונח - רוטס הגמהו

 םג רתיה ןיב תופצל ולכות וב ןודעומב ילאוטריו רויס :דואמ ץלמומ
 לש הלבקה רדח ,הסינכה תלעת ,שרגמב תויווז רסירת דוע ,השבלהה רדחב
 .הצובקה לש הסיבכה רדחב וליפאו םינקחשה

 ועיקשהו קחשמה םש אוה ףסכש ןמזמ וניבה דטינוי רטס'צנמב :םוכיסל
 הצובקה ידהוא לש םוחתל רבעמ הברה ,בחרה להקל הצובקה קווישב ןומה
 .דבלב

 הכזמש הזה רוקיסב יתיארש לגרורכ תצובק לש רתויב עקשומה רתאה והז
 .רודמה תפולא לש בושחה ראותב דטינוי רטס'צנמ תא

 .תובר םינשל רכזייש קחשמב 4-3 :רמגה תאצות

 .םלשנ אלו םת
 .תיתימאה תופולאה תגיל לחת םישדוח רפסמ דועב
 יבכרה תא ודמיל ,תוצובקה לש טנרטניאה ירתאב ורקב ,זא דעו

 תניינעמ תופולא תגיל ונל היהתשו תוצובקה לש הירוטסיההו םינקחשה
 .רודמב תופילאה ומכ תוחפל
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 ןייטשרבליז ודיע :תאמ

 תא םילעמו ךלוה ץיקה דועב
 םימייאמ םירופא םיננעו ויתובקע

 התא ובש ,ררחסמה בצקה \6זוסח 835%-ב

 תקסופ יתלב תורידתבו ךתכח םע םיגד הלוד
 לגרתהל ךרטצת הילא הרגשל ךפוה ,טעמכ

 | 1 ם*' בג .ק- ,קחשמב הילצהל ידכ | גידה קחשמ אצי ,םימשה לע טלתשהל

 | 2 5 6 0 40% ₪ -- תשמחב ךיתומישמ שמח לכב חילצהל ידכ .היזיוולטה יקחשמ קושל \וסח 5

 םעפהשכ ,ףוחה לא םירזוח ונא הנה זא
 םרקו םימה ,עבוכה ,תוקטמה םע דחי
 .גידה תכחו ןויתיפה תא ףרצנ הנגהה
 .חזמה לע דחיב ונל בשייתנו

 סופתל ךילע ,קחשמה להנתי םהב םירוזאה
 ךל ןותנה ןמזב םיגד לש תמיוסמ תומכ

 .(המישמל המישממ םינתשמ הלא םימרוג)

 האנהה ברימ תא קיפהל הצרת םאש ןבומכ

- 

 תא םיכפוה וללה םימרוגה תשולש

 דועלו ןילנרדא תמירזמ היווחל ,\טווסח 8
 ו | .ןשיטסיילפל חבושמו יפיכ קחשמ 7

 0 : 41 םישאונ תועסמל אצתש יאדכ ,עיצמ קחשמהש
 / תודיחי ר פסמ ו םימיז ילעב רעצ | חילצת ךכו ,הליהתה ליבשב קר לודג גד ירחא גיד ,ןולשיכ ,החלצה לע
 |[ | | ןבא וזיא ונתכחב הפ התלעש בשוח ינניא יחצנה ברקהו קבאמה תא תאש רתיב תווחל ביבסמש המו

 ,לבג ומ ךא ,היזיוולטה יקחשמ תיירוטסיהב ךרד | תורמל ,םיריפנסה ילעבל םייפגה ילעב ןיב | לש | רתויב ריהמה 4 קחשמה | בצק
 / הנהמ הגופה וזיא תווהל לוכי טו ,ךתרטממ ךתוא חיסי הז קבאמ םיתעלש קחשמ תויהל ול עירפמ אל .\6ווסת

 םדוקה לכ ' תורשפא םגו ,ונילא םיטעש םידומילה ןמ ובזבת לא םילודגה ה ח סופתל ידכ םירגתאה םעו ותא דדומתהלו טלתשהל לקש

 גיד תייצלומיסב תוסנתהל רעש ונינפב חותפל הסנ תמקמתהש רחאלו ,םינטקה לע ךנמז .וב םינומטה
 ,תמדוקה : הקספה תאירקב אלפתהש ימל

 תא ףקשמ וניא קחשמה יכ שיגדנש יאדפ
 דמוע הב תשאיימ קפסהו תיטאה תואיצמה

 אוה הרקיעש תואיצמ .םוי םוי גיידה 3 8

 ילואו תונלבסב רזאתהל ,הכח ליטהל =
 טילחי לזמהש תווקל :לכמ בושחה
 .רקבל ץופקל =

 ו 358' =
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 ,רתויב םיאתמה ןויתיפה תא רוחבל
 טאל ךתכח תא לגלג ךתכחב גד הלעישכ

 סימעמ גדהש שיגרמ התאש עגרבו תוריהזבו
 תא ךושמת םא) תונידעב הפרה - הכחה לע
 יוכיסה םייק ריהז אל ןפואב הלעמל גדה
 ,טלקנ ןורקיעה רפסמ תונויסינ רחאל .(חרביש
 םשו הפ גד הזיא טמשנ ךכ רחא םא םגו
 אכדל ךכל ןתית אלש איה יתצע ךתכחמ

 תא ךסמה לעמ תא הלתתש יאדכ .ךתוא
 ."םיב םיגד הברה שי" :עודיה םגתפה

 אלמ ולוכ קחשמהש איה תחמשמה הדבועה
 הריוואל תמרותש תיבצק קור תקיסומב
 םיילוקה םיטקפאה םג ןכ ומכ .תצרמנה

 רכינ קלח םיווהמו םירזוע תימי תתה המלצמהו

 .תשעור תשעוגה הריוואב

 הזיא גורהלו גודל תאצל תמאב ילבמ תענכשמ
 ,המודכו סוקול ,הינובירב

 חורב םיעגר המכ דוע בושחנ םאו
 ףאש סינכהל םג לכונ ,טקרוק ילקיטילופה
 .קחשמה תיישע ךרוצל עגפנ אל םייח לעב

 תא םייסל ןמזה עיגהו בער תמאב ינא ,בוט

 ןיכאו חבטמל ץופקא ינאש יל הארנ .הבתכה
 (*; .הנוט 'ץיוודנס הזיא ימצעל

 וילא לגתסהל לק ,הנהמ ,יבצק קחשמ

 תויסרגאה תא איצוהל הפי ךרדו

 ללחל ילבמ עבט אמיא יפלכ תויומסה

 .הדובכ תא

 :דגנ

 .יידמ טושפ קפס ,הרהמב םמעשמ

 :דעי להק

 וכח

- 
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: 
 - .םהינימל םיגייד

 ו-800-220-848 !'שנע וושקתה
 יאלמה רמג דע לבגומ עצבמה * | (חוקלה תיב דע) חולשמ ימד ח"ש 25 ללוכ אל ריחמה י*



 ווב 518 וסח
 רעס חצ :תאמ '

הצור יח
תויהל 

 ויה 

 ו
 היזיוולטב ותוא וניאר ,ןועושעשה
 ונקחיש ,גניטיירה ידעצמ שארב דעוצ

 השדחה הסרגה תא ונדרוה ,בשחמב וב |

 1 ד 0
 םירוחה לכמ ונל אצוי אוהש ינפל [

 תסרג תא !6|ןץצוצוסה תרבח האיצוה

 .קחשמה לש ןשייטסיילפה [/

 לע ודועמ עמש אלו רחא םלועב יחש ימל
 הלאכ דואמ טעמ שיש חוטב ינאו - קחשמה

 רשאכ תולאש 15-מ יונב קחשמה יכ רפסנ -

 בייח ןקחשה .יפסכ ךרע שי הלאש לכל |

 םדקתהל ידכ ןוכנ הלאש לכ לע תונעל

 טולימ תונחת יתש ןנשי ,האבה הלאשל

 ךכ ,תירישעהו תישימחה הלאשב תואצמנה
 התא ןהירחאש תולאשב העוט התא םאש
 ףסונב .ל"נה תולאשה לש םוכסה תא לבקמ

 ןהש רורבש ₪
 רבחה .ןהיתש ןיב תטבלתה חטבש תובושתה |

0 

 "יי יב ו ינמ מ ימי
 .תגשהש יפסכה םוכסה םע הצרתש ₪

 ךכ תיאקירמאה הטישב תויונב תולאשה

 קר רשאכ תובושת עבראו הלאש ךל שיש

 תא ערוי אל התא םא .הנוכנ ןהמ תחא

 :;הלצה ילגלג 3 ךתושרל םידמוע הבושתה

 תובושת עברא ךותמ) 50-50  ,ינופלט רבח

 םגדמ ןמ) להקו (םייתש קר תוראשנ תוירשפא

 הרזעה םה הלצהה ילגלג .(להקה לש גציימ

 .םרוצ דספהמ ךתוא ליצהל הלוכיש הנורחאה

 עורלו ,תויוגש תובושת יתש דירומ 50-50 ₪

 תובושתה יתש תא דירומ דימת אוה לזמה

 יתש תא ריאשמו תונוכנ אל

 יפסכ ךרע תולעב תולאשב קר קדוצ ינופלטה

 העטמ אוה קחשמב םדקתמ התא רשאכו ךומנ
 1 ב

 "םישנא" 100 - מ בכרומה ,להקה אוה ןורחאה

 עיגמ התאש לככ .םתבושת תא ךל םינתונה
 רתוי להקה ךכ ,רתוי םילודג ףסכ ימוכסל
 הבושתה תוכומנה תולאשבשכ ,ותעדב קולח

 להקהמ םיעיבצמ לש הובג זוחא לבקת הנוכנה

 הנוכנה הבושתה תמדקתמ הלאשב וליאו

 ,להקהמ םיזוחא טעמ יכה לבקל וליפא הלולע

8 ₪ 

: 
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 היזיוולטב הנוש קחשמ
 דואמ טושפ הארנ הרואכלש ,קחשמה

 יכ ןשייטסיילפב רחא דמימ לבקמ ,היזיוולטב

 בשוי התא ,דדומתמה התא ,ןקחשה אוה התא

 .ךלש עדיה תוכזב ףסכב הכוזו החנמה לומ

 לכב לבא ,יתימא אל אוה ףסכהש ןוכנ זא

 קחשמב המלצמה לש הזוזתהו הקיסומה תאז

 ךותב שיגרמ התאו הריוואל ךתוא תוסינכמ

 יטסילאיר דואמ אוה קחשמה .ןועושעשה

 הסרגל האוושהב) ההובג תוכיאב הקיפרגהו

 אל טנרטניאב הצפוהש קחשמל תילארשיה

 םיבר םיפסכ ועקשוה יכ תוארל לק ,(ןמזמ

 םישנא ורכשנו ולש בוציעה םשל קר

 קחשמה תא בצעל היה םדיקפתש םייעוצקמ

 ומכ קוידב להנתמ קחשמה ,ינויזיוולט ןפואב

 תנתינש אוה וב דיחיה שודיחהו היזיוולטב

 תמאה ןעמל .םינקחש ינשב קחשל תורשפאה

 םינקחשה ינש יכ תעלוצ יד איה וז תורשפא

 הנוע דחאשכו הלאש התוא לע םידדומתמ

 ראשב קחשל ךישממ אוה הלשה לע ןוכנ

 ססוכו של בשוי ינשה דועב תולאשה

 ן יי אי מן יש

 ?םישוע המ זא

 קחשמה תא תונקל םא םילאוש םתא םא

 םכמ ימל .תניינעמ הבושת יל שי זא אל וא

 הנומשב היזיוולטה לומ סנכתהל םיבהואש

 ימ"ב תופצלו החפשמה לכ םע ברעב יצחו

 "תפסכה"ב ןיפוליחל וא "רנוילימ תויהל הצור

 אוה יכ קחשמה תא תונקל םוחב ץילממ ינא

 ,יתורחתו הנהמ יתחפשמ יוליבל ךופהל לוכי

 לש הוה גוסה תא םיבהוא אלש םכמ הלאל

 וא תוכמ ,תוברק ,תוירי םהב ןיאש םיקחשמה

 תכלל ץילממ ינא ןשקא תורחא םילימב

 והשמ וא "חצנל רחמ" תא תונקלו תונחל

 ןיב עצמאב והשהפיא אצמנש ימלו .ןונגסב

 ץילממ ינא תוירוגטקה יתש

 ףסכ תצק םכל שי םתסש הרקמב קר קחשמה

 ,םילדגומ סיכ ימד םתלביקש וא רתוימ

 + 0 ו "ה יל ו מ

 ה ו ו

 לכב ,ויתובקעב הגירח הירטסיה המשרנ

 % ןשייטסיילפל עיגמ ךש

 תא תונקל

 קחשמ קושל אצויש דמחנ דימת הרקמ

 .החילצמ היזיוולט תינכת לע ססובמה

 לע םכל רפסנ אבה שדוחב ילוא ,עדוי ימ

 ..."תפסכה" םשב שדח קחשמ

 :םיפיט
 חוטב עמשנ אל ינופלטה רבחה םא +

 .העוט חוטב אוה זא ותבושתב

 תולאשב קר הלצהה ילגלגב שמתשה *

 ,תולקה תולאשב םהילע רומש ,תושקה

 ,שחנת םומיסקמ
 ,יתימא אל ףסכה אליממ ,שורפת לא *

 !!קחשמ לכב ןוילימה לע ךל

 78 המרק 00618 4-5 4 ד ב הוטמשה | חח א
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 ₪0 ₪ שו ןשה

 ₪ ו ₪8
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 |₪ =< 390. ₪יכיכ

 :3 < 3250 ,סס0ס
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 וש = %32 ,יכונוב

 3 = 5 ₪ .םיטס

 ₪ =< 58 ,טישיס

 % = 4 והיה

 5 52 ,סיכ
 5 = +1 טסס

 4% = מירב

5 > | 

 2 < ךתסס

 שש
 עעו2> 5

 :דעב

 ,היזיוולטב תינכותה לש קתעה אוה קחשמה

 םיאצמנ וליאכ שיגרהלו וב קחשל ףיכ ןכל

 .תינכותב

 :דגנ

 קחשמל תיסחי דואמ תושק ןה תולאשה

 .רעונ ינבל דעוימה ןשייטשיילפ

 בותה

 .דיתעל םירנוילימ

 וושארה סרפב 4 דוקוטוט י'ונמ 4
 ,התע דעו 98 ראוני ןיבש הפוקתב וטוטב
 .ישימח דע ינש םיסרפב וכז 82,000 לעמו

 .?דרהוטוט
 ףתתשהל תורשפא ךל העיצמ "דרקוטוט" לש תידוחייה םייונמה תינכת

 ךלש הייכזה ייוכיס תא הלידגמה המכח הטיש תועצמאב וטוטה יקחשמב ,
 .יתועמשמ ןפואב וטוטב

 ?המנחה הטישה יהמ +

 לש םייונמה תיננת יהמ

 :םייזכרמ תונורקע ינש לע תססבתמ המכחה הטישה
 םוחתב םיחמומ תווצ ברקב עובש ידמ םיפסאנה עדי ינותנ - דחאה

 .וטוטב םירוט יולימ םוחתבו לגרודכה
 ,רבעה ןמ םירבטצמה םינותנה םע דחי ,םייעובשה םינותנה - ינשה

 רפסמ ךשמב החתופ רשא בשחמ תנכות תועצמאב םידבועמ
 .בשחמ יחמומו הקיטסיטטס 'שנא ,םיאקיטמתמ י"ע םינש

 הטישב" הייכזל תורבתסהה ,רומיהב רבודמ ןיידעש תורמל :האצותהו
 .ליגר ןפואב וטוט ירוט יולימל האוושהב רתויב ההובגה א'ה "המכחה

 א

 :תונורתיה

 .יהשלכ החרט ךמממ תשרדנש ילבמ ךליבשב דבוע םכחה לזמה - תויחונ .1
 םפוטה קתעה םע תיפטעמ התיבה לבקמ ךנה עובש ידמ - תויבקע .2

 .וטוטל תורישי ונדי לע רבעומ רוקמה ספוט רשאכ ,ךלש ישיאה
 .הייכזל דחוימב ההובג תורבתסהל סנכנ ךנ'ה - הייכזל ההובג תורבתסה .3
 תוחנהב הרקוי ירצומל קוויש יעצבמ - םיעצבמו תוחוקל ןודעומ .4

 .ןודעומה ירב . יב תויתפ ₪ תולרגהו תויתועמשמ
 וו ו דוא[ טט-מ נולה \ 6\סומ ,רוטומ ד ט זום, 0

 םע לבקל לכות הנתמה תא
 םייונמה תינכתל ךתופרטבר

 19 םושרה ןוופלטב דרקוטוט
 דוקוטוט יננודב וא הטל
 ץראה יבחרב םינוינקה תיברוב

 .והמישר הייר

| 
 צ"לשאר - בהזה |וינק

 א"ת - רטנס ףוגניזיד

 דוה' - םינויבס ןוינק

 םילשורי - החלמ ןוינק

 הפיח - ץרפמה בל |וינק
 תליא - םיה לומ וינק

 עבש ראב -בגנה וגז

 (םניח) 1- -00-233- -833 :וישנע לצל

 טרא יפוק

 'אנתל םאתהב 'תנש לולסמל תופרטצהב
 .הרבחה 'דושמב אצמנש ןונקתל ףופכבו עצבמ

 יאלמה רמג דע עצבמה

 וזול
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 ווגזפט6ס 5 סא הגס 6

 ןועשה ומכ הארנ אל א[גו5ט6סוה 5 סת תה 7"

 והז תאו לכב לבא הווצמ רבל םירחוב םתייהש

 .דיה קרפ לע דונעל ןתינש ןושארה ישיאה בשחמה

 תונש לש םינובשחמה ינועש ומכ הארנש ,ןועשה

 לש תוריהמב 16 טו דבעמ ליכמ ,םינומשה

 בשחמל המוד וז תכרעמ תינכט הניחבמו ,3.6 72

 ןצחל ןועשב אוצמל ןתינ ןכ ומכ ,286 םגדמ ישיאה

 לדוגב 1.6[ הגוצת ךסמ ,ריעו רבכע ריכזמש

 בירי וב תוארל ןתינ םצעבו 102א64. 2א10 ג[

 וב שומישה רקיע רשאכ ,/3] חו :זכ/\ -ל ילאיצנטופ

 ,תומש ןורכיז ,תושיגפ ןמוי ,תולטמ תמישרל אוה

 .םיקחשמו ןופלט ירפסמ

 015 חס

 ,רתויב תצלמומ הנכות איה 7גַקְו<פ [ס
 בשהמה ךרד םוי םויה ייח תא להנל ןתינ התועצמאבש

 תויורשפא אוצמל ולכות 7גשופ 770-ב ,ישיאה

 (0208) תויומד לש יטפוא יוהיזו הקירס לש תוליגר

 ,םיכמסמ לוהינ ומכ ,רתוי תובכרומ תויורשפאו

 דוע .הכירעו טנרטניא יפד תריצי ,תונומת יצופיש

 תינכות לע תססובמ המצע הנכותהש ,ףיסונ

 תונושה תויורשפאה ןיב רוביחהו 1טאז 8110686 (008%

 .רתויב יתודידי
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 שואו הוה

 ילעבל תדעוימה הקעזא איה (26חנומו 413 - ה

 רדשממ תבכרומ הקעזאה .םיאשינה םיבשחמה

 םיחינמ ותוא ,ןטנטק
 בשחמה תספוקב
 תירותיאמו ,אשינה

 רשאב תפצפצמה הריעז

 דוע .בשחמה תספוק תחתפנ
 הקעזאה ריחמש ,ןייצנ

 רז צי ל ו וו
 ;>ת 63 5 3 200-בכ אוה וזה הלילי זיה ן

 איהש רוכזל שיו ח"ש =
 הרקמב קר םכתא שמשת
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 5סטאפס םו ג5ד=ה | וצו קו הדואט

 לוקה סיטרכל בשחנ 50טמ0 3135107 1,ןעס! 13זוהטהו
 םירוביח שי סיטרכה חולב .קושב םייקש רתויב בוטה
 60-8א ילטיגיד טלפ ,ןופורקימ ,ואירטס יצורע העבראל
 5/ סן טלקו טלפ שי ימדקה לנאפבו ,םיקחשמל ןבומכו
 ,שאר תוינזואל םירוביחו ,00-גא תרוצבו תיטפוא הרוצב
 םיניינועמ םתא םא ,רוציקב .א110] -ו גטא ,המצוע ןוויכ
 םיילוק םיטקפא ידכ ךות םיקחשמ קחשל ,הקיסומ רוציל
 תופצלו קחשמה תוכיאב םיעגופ םניאש םידח
 רתוי םכל םיאתיש לוק סיטרכ ןיא ש₪%ע-ב
 וריחמש ,5סטת 8%|2ו0ז 1ש6! |גטתטהמ-המ

 ווד חתפמא5ש ווודשת דחהא 30 תכרע

 אדומה 5 צפש אדמה דא \א 30 תכרע

 םייפקשמו בשחמל רוביח תכרעמ תללוכ
 ןתינ התועצמאב ,1 62185866 ,םידחוימ
 תכרעמל יתיבה בשחמה תא ךופהל
 תיברמל תמאתומה ,המודמ תואיצמ
 (0ש8א6 11[ \זסהתה ןמכ) םיקחשמה

 .ואדיו תוינכותלו (11תז63] 1 סטודוהתוטמו -ו
 איהו בשחמל תולקב רבחל ןתינ תכרעמה תא
 ההובג היצולוזרב ,תוריהמב ,קוידב תנייטצמ
 .רתויב הרורב תוילאוזיוו
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 גוסמ יטרדנטס יפרג סיטרכ אוה (30ןהס
 .םסא -.א\א[ לש 10\32 ללוכש ,(26[יסזטס (118 2

 לע םיססובמה םייפרגה םיסיטרכה תיברמ ומכ
 הקלח הנקתהל דאמ חונ (3136וגט םג ,(30[-0ז06 6118 2
 ,פי/ע לש תויצקילפאו םינגוכ םע עיגמ ,תולקת אלל
 ,הלעפה תוכרעמ שמחב ךומתל תלוכיה אוה וב דחוימהו
 ןכ ומכ .[ותטא-ו 2000 תונולח ,98 תונולח ןהיניב
 ,היצולוזר לש תומר סיטרכה הלגמ קחשמ ידכ ךות ןויסינב
 .דחוימב תוהובג דממ תלתו תוריהמ
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 יתש לע הנוע אוהו ,ישיבוצימ תיבמ חוטש רוטינומ אוה 1.( 0

 .קחשמ תוכיאו ריחמ :םירתופ םניא םיחוטשה םיכסמה ראשש תויעב

 בשחנ הז ריחמ ,ןכ) ח"ש 5,000-כ אוה 1.0.0 580 םגר לש וריחמ

 תוכיאו ,('ץניא 15 לדוגב חוטש ךסמב רבודמ רשאכ דחוימב לוזל
 םיחוטש םירוטינומ תמועל הריבסל תבשחנ בשחמה יקחשמ תגצה

- -7 

 = ה

 6551005[ ג 5

 | ו - םה ונממ ישיבגה רמוחה ןיב רעפה ללגב הז םוחתב םילשכנש ,םירחא ו 0 ו 0

 .תשרב .םיירלופופ יכה : םימושייה דחא ,ףסונב .קחשמה לש םיילאוזיוה םייונישה תוריהמ ןיבל םיבכרומ - | ו 8 /
 =  םירחא םישלוג םע תוחיש - םיט'צה אוה ללוכ 1.0 2 580 רושינומ 44 ב 7% כ וול 2 0 ] | ,ילטיגיד ןמוי ללוכו הצלוחה סיכל תולקב סנכנ =" ']
 ןורסיח םלוא < .םלועבש .אשונ לכ לע וזל ההז טעמכ עבצ תוכיא "0, |] תנכות ,ינוטטקלא ראודלו תשרל רושיק 7"
 < רסוח .הניה וז -היצקילפא לש טלוב ו = ]  הידמ ןגנ ,יסנניפ לוהינל \1/טזספס [0חסע | וז"
 = םנמא .ינשה דצה תא תוארל תורשפאה ה ו 2 | 32או0 לדוגב /[ק3 ,א א[ ירגאמ לוצינ ךות |," ַ\
 = ירחא לבא ,תוימינונאב שולגל ףיכ הז | ינימ לכ ללוס אל אה לבא 0 ]  יצבוק לש תדבוכמ הרימשל קיפסמ טלחהבש) |; 9

 הזחתנ אוב" לש עטקה תא םירבועש םימגהב תמו סמ ( 0 | | םירפסמ טסקט הגיצמש 60001 תנכות ,([ק3 |
 - לע דובענו הידבשמ תינידנולב הרוחבל 5 0 0 ] ךסמהש ,ןייצל שי .םיקחשמ ןבומכו םינורטקלא 7 וו

 = = ננא וב בלשה עיגמ ,"םירחא .םירוחב מכ ,םיתוטש ' םירוטינומ " * +ו" [  הלועמ 685107014 ם-115 לש ינועבצה ו :

 = תאו .תוארל/שוגפל/ריכהל םיצור < ומאב רי ה 0 - 700 | םג ,םיעבצ 65.000-מ רתוי גיצהל לגוסמו 71

 - .בר הכ ןמז םירבדמ ונא םתיא םישנאה | 1 כ 1 | רהוימב תובוט הקיפרגהו לוקה תויוכיא

 - 'עובקל איה ונינפב תדמועש תחא תורשפא = ,/ ]  הלעפה תוטשפו הדובע תוריהמ תניחבמו
 9 :רובע - תנכוסמ ג תורשפא רז ה "0 השיגפ | % 9 ₪ רתוי ץלמומ 0 5510ק01\ 5

 .תויהל םילולו י םיריעצה | ו - 1 ,\/ חס 635 - מ
 = לכ היהש והשימ םישגופי םה רשאכ םיעתפומ |

 יאשונ ותיא ןיא וישכע לבא ,ט'צב דמחנ ךכ 4%
 'אוה .ףסונ  ןורתפ  .םיפתושמ  החיש %-₪-

 | תועצמאב ןתוא חולשלו תונומת קורסל 21
 א 0 ,- וו ₪ . 4

 < שמתשהל םיחרוט רבכ םא לבא |,
 -- אל המל ,קרוס וא תילטיגיד המלצמב
 <  שמתשהלו יתימאה רבדה לע תכלל

 = הלוכיו בשחמל תרבוחמש המלצמב | :
 < ?הריבס תוכיאב ואדיו רדשל |

 = הבינגמ .המלצמ רוקסנ תאז הבתכב
 כ םא קודבנו :,1.6- תרבח לש

|. 

 תא .הווש 5 .תוביבסב) ה

 =5צ+ 60 66 גדסה 4 םשו אש

 ,תחבושמ הנכות איהםהפע (?2כ- 70800 4 אש

 ומכ) םירחא םירגאממ הקיסומו )123 יצבוק רומשל תרשפאמש

 ,ףיסוהל שי .דחא רוטילקת יבג לע (תוטלקו 1.2 ,טנרטניאה

 תינכותב תדיוצמ 88 632 (26גזסז 4 [0[26א6 תנכותש

 רמוחה תא הבגמש ,[88א6 שס

 לשכ לש םירקמב םתפסאש

 איהו ,חישק ןנוכ וא תכרעמ

 תונוש הכירע תואמגוד םע העיגמ

 ואירטסה תכרעמ רוביחל לבכו

 תועצמאב ,ןכ ומכ .בשחמה לא
 ןוימדל שפוח תתל ןתינ הנכותה

 םיעטקה תא ךורעל ,עורפה

 יעטקו תונומת וליפא ףיסוהלו
 .ואדיו

 ב שלב םיסינכמ |
 כ תארקנ 16 ו לש המלצמה -
 ו ,1,ק6-635 ::םגדו וטו 6

 48+ (;ןכ
 ו 4

 פו\ג''

 - /\ 3 : המלצמה 8 רוביח ךרד בשחמל תרב

 ,רתוי .תונשי :תומלצמ תמועל תאז 0%

 ::דבלב םילסקיפ 270,000 לש 002-ב |

 הנומת םוליצ תרשפאמ תיברימה היצולוזרה | |
 5 ,םיעבצ ; ינוילימ 1 םע 0 לש | היצו ₪ : רב

 י | ] 1 / ו

 יי [ה ן /

 \ 1 \ו |[

 ו ה ו , / \ (1 ו | /ו "ו ג:

 4 / 1 ו ' | טו יש 1 \ .

 ו , | ו 1 1
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 " = ,(הנומת טלוק חטשמו 6060 לע תססובמ <
 --תמרב .םילסקיפ 350,000 טולקל לוכיש

 < תושמתשמ ןהש ןוויכמ = :התוחפ :ןתוכיאש <

 : ב זוללה םילסקיפה לכ םירשפאמ המ

 ו

 !ןשקא ?םינכומ

 שב תונומת 30 לש רודיש תוריהמ לבקלו
 " .יידמל יתואיצמ ואדיו עטק רצויש המ <
 תשמתשמ המלצמה ,ונייצ רבכש יפכ =
  הנקתהה ךילהתש רמואש המ ,8 רוביחב
 הז תושעל ךירצש המ לכ ,רתויב טושפ אוה

 -המלצמה תא .רבחל ,תונכותה תא ןיקתהל =
 ₪ -   (דבוע .אוהש ןמזב) בשהמ .םשחמל = =

 ראש תא השועו הנומתל סנכנ \והשסיאפ 98
 רשפאמו 2 תא ההומ :ןגרובע הדובעה |
 ליחתהל - 0 =

 < ;(תורורב תילגנאב תוארוההש
 ונאש .קפס ןיא ,הנומתה תוכיא תניחבמ =
 .לכ רשאב , ידמל ת תיתוכיא .הנומת םילבקמ =

 = רועצבתמ 2 .תורדגה
 "טז ה 15 קר םלצל תרשפאמ וז היצולוזר ,בגא
 | שפא 0 .םיפידעמ םתא 0 5 .,היינשב .תונומת =

 = = ריחמ ותואב
 .תליבח ו םע העיגמ סווגו ע6-ה תמלצמ =
 ו תא תללוכש ,תנווגמ .תונכות

 ךורעל .תרשפאמש הנכות) .אטוא[טטוותש =

 דאו

 | ל
 = 5-ךרעב הק הזה ל לכ ,תידימ התיא 2
 - 10 ינב הדליו דלי לכש ןימאמ נאו ;תוקד =

 < -תורמל) תולקב ותוא עצבל םילוכי הלעמו =
 5 : אדוול -ידכ .,םירוה גוזב דייטצהל יאדכש =

1 - 

 אצמנש רותפכ אוה המלצמה לש ףסונ ןורתי
 == = תונומת דוכלל רשפאמו הלש ןוילעה קלחב
 רתא רובע םירמוח קורסל ןתינ ,ךכ .תודדוב
 = 1062-ל הנומת ףרצל ,ונלש טנרטניאה

 .היצולוזרה םנמא .'וכו םירבחל תונומת חולשל |
 ,יתוכיא קרוסב תלבקתמש וז ומכ הבוט אל
 המלצמיקרוס םילבקמ םצעב ונחנא ןאכ לבא

= 

 תא = וכו -- םיט'צ = ,ואדיו תודיעו
 = .הבבות) 6 ז6פוס וטו

  תימינפה הנכותה תאו (תונומתו ואדיו תכירעל
 תא תוגשל תרשפאמש ,המלצמה לש |

 תופצל ,המלצמה לש םינושה םירטמרפה
 5 = דועו התרזעב םלוצמש טלקב =

 - לש וטו ע6-ה תמלצמ ,םוכיסל
 תנייטצמש ,דואמ הבוט המלצמ איה 3
 היצולוזרב ,שומיש  תולקב <

 קטקב םתא םא .תונווגמ תונכותבו

 טלחהב וטו .2ע6-ה ---בשהמה
 :ףסכה תא הווש

 17 יארוקל עצבמ
 ידאל תדחוימ הדות םיבייח ונא

 (ווצוש .גווצ.שס.ו|) םיבשחמ ביטאמ

 וז הבתכ רובע המלצמ ונל ליאשהש

 .ןטק עצבמ םכל ונינב ותיא דחיו

 תא שוכרל ולכוי 17  יארוק לכ

 ,דבלב םירלוד 101 -ב ל"נה המלצמה

 םולשתה .םירלוד 121-ב םוקמב

 קר עצבתיו מ"עמ ללוכ וניא ,ןמוזמב

 ,\\[7 ןוחרי תגצה םע
 :םיפסונ םיטרפל

3 

== 
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 ב

 הבוט |

 -לא םירמוח תקירסו ואדיווב םיט'צ

=... -- 

 "יי



 ו
- = ]| | 

 \ש | שש [ | ₪ |
 | צו 1 | ₪ ו

 לעפומ ישילש טבמ - טטוחושוא |
 לטובמ ישילש טבמ - ט6הוח(ץוטוא 0
 תלעפומ הפועת - ץ
 תלטובמ הפועת - וּ|%
 לצפומ [א1; הדש - וגני הסחה

 תלוכיה תודוקנ לכ - ג!!5%ו[[ןקסומ5
 קשנ ילכה לכ - ּג|[אטהקסופ
 תשומחת יולימ - ּג!!ּגחוחוס
 תויסיסבה תופסותה לכ - ]הגט

 "דש א-== המ

 | טוס 2 =
 -- הרט זץ 9 = : הופ

 = א 4% 7 | ירכ וכ ךלש תומדה לש הפוגל עיגהל ךל ו
 א טרה | שמתשהל לוכי התא ?םידובא םיצפח ריזחהל

 0 וו 2 7 - ב
 ה םוקמ לא ןכוסמ לויט ךממ תכסוח תוחפל

 3 ונממ אצ ,קחשמה תא רומש טושפ .הפוגה
 מ 8 יל הפוגה ,קחשמה לא רוזחת רשאכ .וילא רוזחו
 :המגודל)א ץפח ןומיז - 5טחוומסח א היהש בהזה אלל) ריעה תברקב עיפות ךלש

 2 | | 5-3 (% חרוטה \\' 6 קט גה אס קיו 6 יא 4 | ,ןר| | | ידוסה הרפה בלש לא -

 0 | - "- | לש < רפסמ ןומיז - < 5קהו חו 458 6 .4 אלבה ל

 קי י - 0 0... : ו : 4 יל ₪ 8 8 - \צווופ 1.68, 76 11006 ( 6
 א גדיא]א בצמ - 1 | ' 6 .(תוליגמ םע)דיסחוש 0[ סשה קסחג] -ו

 האלמ הפמ - .08488וח<. | 5 הספטה: דס13| \/ג+ = םיבנגה הנחמל רוזח ,קחשמה םויס רחאל
 וה תוהו שעה השממה רקמת הקמה" < וגב ה" שעה רכה שבב םב 5 (ףסונ טי'צ) האלמ הפמ - הוזה יקי 9 ₪ ו 1.68 -ה תא סנכה .ןושארה קרפב

 | : . על 4%," 2 = ו וב דחא סנכה קחשמה ךלהמב לא ד'סוהו6 0[ סשה [סזזה| -ה תאו

 .יוכיס ןיא רבכ ךלש תומדלו םיביוא קב ס;ּבטוס 2 | וש ּהזוסו% 15 4 3 וזו 0 | התאש אדו) ב ב לע 0 רחאל ו ל
 :המ חדה ב שטוקתל לול האש רושל 9 : לב ץ | אואה :(דוקה ירחאו ינפל הדוקנ םשוז - ב

 ידכ רוזחל הצור התא םא דואמ ישומיש 7 לא בצמ - ] ו אא ו הזה טי'צה :בל םיש .ידוסה הרפה בלש לא
 ףקומ התא רשאכ תוריהמב הורבל לכות ךכ | הפמה לכ תא גיצמ - ו י 7 .תוריהמב והשמ ןקתל וא ץפח שוכרל הטיס לש תוקיגמ רפסמ דצמ ןכה דפמה לכ תא גיצמ ב ילילש .ןושארה קרפב םיבנגה הנחמב קר דבוע

 - . | המישמב דספה -

 סטפ =א 1 | המישמב ןוחצינ - 1[ זאאמה
 | םימסקה לכ - [אזגא א( א[

 ריינו טסצ רומש - חשמב קחשמ ו התא רשאכ

 תורעה רמוש קחשמה םנמא .םוקמ תברקב 0 - = == -=5

 לקו ריהמ ללכ .- הז ךא ,יטמוטוא ןפואב - ם , = 5 3 3 4 -70 |

 .ךלש םימושירל קר סחייתהל ךרובע רתוי
 ומכ ,תיזכרמ 8% עצבמ התאש ינפל
 לכב תרקיבש אדו ,בושח בשחמל ץורפל
 בצמ לכל ןנוכתהל יאדכ .תואיציהו תוסינכה
 המ תעדל רשפא יא םעפ ףאו ,ירשפא
 ...הרקי

 הדבועל בל םיש ךא ,תופוכת םיהעל רומש
 .בר םוקמ תוספות קחשמה לש תורימשהש
 ןועטל ,רומשל ךילע היהי 2605 א-ב
 זכ ןכלו ,תופוכת ו בוש ןועטלו

 תו ינימ לכב תורימש ךל ויה
 קט מב

 שמתשהלו ,םיללצב יובח ראשיהל לדתשה

 ץבוקה תא חתפ ,םיטי'צה תא ליעפהל ידכ

 תרזעב 6₪%6א /%/516₪ג הייקיתבש 56ז.וחו

 רשוקמ אלש שקמ שפח .טושפ טסקט ךרוע

 ףסוה .(1' שקמ ,המגודל) קחשמב הלועפל

 רוזח .(!=[31א) הז שקמל 18|א הדוקפה תא

 שקמה לש העפוה לכ רובע הז ךי - לע

 ,קחשמה ךלהמב 71 לע ץחל ,תעכ .ץבוקב

 :םושרו ,רובידה ןולחמ 53 הלימה תא קחמ

 | .1( "1כ6הזסה 1316 [(6-|ו6ה141-הה16% 1 רוש"

 בצמ תא רשפאל ידכ "561 א

 | לע בוש ץוחלל לוכי התא וישכע .םיטי'צה 6ןש רש הש רש [

 :םיאבה םידוקהמ דחא סינכהל ידכ 1 שקמ : |( +4 |( |: :[( |.

 לא בצמ - 4 - 4 4 4 8 .| | / .5| \
 תומלעיה - וחש

 = 49 -4כ 3/7482

" 



 ,והשימ לסחל ךילע םא .םיטקש קשנ ילכב

 .טקשבו תוריהמב תאז השע

 לבקת ךכ .לוכי התאש רבד לכ לא ץורפ

 .םיפסונ םיצפחו םיפיט ןומה

 רבד לכ ףוסאל ןמזומ התא [26ט% א -ב

 ףאל ,ךלש אל הז םא וליפא .האור התאש

 .תפכא אל דחא
 עצבל תויתרגש אל םיכרד אוצמל הסנ

 לסחל ךירצ התא םא ,המגודל .םירבד

 קשנה ילכ תמישר לע רובע ,םירמוש השולש

 והשמ אצמתש ןכתיי .ךתושרבש ץפנה רמוחו

 רתוי הליעי הרוצב הדובעה תא עצביש

 ובזביש המ ,םירמושב תוריל טושפ רשאמ

 טעמכ ןיאש) הרקי תשוטחת ןומה

 .(...קחשמב

 .י1יזוה יזב ו יךדבזה |

 איה קחשמב קחשל רתויב הבוטה ךרדה
 לבא ,טאל עונ .תמאב םחלנ התאש ןיימדל

 ,דקפמל םיבורק ךלש םילייחהש אדו .הוטב

 תודיחיה תא קלח .הובג לרומ םהל שישו

 םינוויכ רפסממ ףוקתו תוצובק רפסמל ךלש
 .תינמז וב
 הסנ .קחשמב החלצהל םיינויח םידקפמ

 ,דקפמ דיל ויהי ךלש תודיחיה בורש גואדל

 םהל םרוג ,לרומה תא הלעמ הזש ןוויכמ

 ששואתהלו ךלש תודוקפל רתוי רהמ ביגהל

 .רתוי רהמ
 תא ףוקתל ךילע היהי קחשמב חצנל ידכ

 .םיבלושמ תוחוכבו םינוויכ רפסממ ביואה

 אוה םיטושפ םילייח לע ךמתסמ אלש קנט

 םימויאלו םיקנט דגנ םיליטל הלק הרטמ

 םילוכי םילייח ןהו םיקנט ןה ,ףסונב .םירחא

 תא שילחהל ידכ הירליטראב עייתסה
 .קוחרמ ביואה ירוציב

 ו 58 4

 לעו ןוזיאה לע רומש ,ריוואב התא רשאכ

 קסרתהל אל ידכ ,עונפואה לש עופישה

 עינהל לוכי התא תאו תושעל ידכ .התיחנב

 ליעפהל וא הרוחא -המידק ךלש בכורה תא

 תא רוצעל וא בבוסל ידכ סקרבהו זגה תא

 ולא תוקינכטב הטילש .ירוחאה לגלגה

 הברה קסרתמש ,ןמוימ בכורל ךתוא ךופהת

 .תוחפ
 בכורהו עונפואה םנמא

 ,ןיוצמ םיארנ ךלש

 ךל יאדכ לבא
 טעמ קיחרהל
 המלצמה תא
 טבמ לבקל ידכ
 לע רתוי בוט

 ,הבורקה הביבסה

 רתוי שי לולסמ לכב

 תורמל ,תחא ךרדמ
 לכ רורב אל הז םיתעלש
 .ךכ
 םירוגסה םיצורימהמ קלחב

 תא תונשל לוכי התא

 אוהש ךכ ךלש עונפואה
 רפסמ לעמ ץופקל לכוי
 תחא הציפק תרזעב תופמב
 ןויסינ ןומה שרוד הז .דבלב

 דואמ הז לבא ,תונלבסו

 .רבד לש ופוסב םלתשמ

₪" / 
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 ידכ 5300600 - מ ןרק ליאשהל ךילע היהי

 .בויבה דבוע תא רובעל

 עיפשהל הלוכי רעיב המודא הנטק היירטפ

 .םיליער םיחיש לע דואמ

 ,ץוחבמ תחתפנ אל לודגה ןוקרדה תלוגלוג

 ירוחאמש חישה תא זיזהל ךילע ןכלו

 רשפא וכרד חתפ אוצמל ידכ תלוגלוגה

 .המינפ לוחול

 םּהזא הפוטה 2

 ןכגזא -ב םג ,תואיצמב בצמל המודב

 רחאל .ברקה תכלמ איה הירליטרא ₪6וטח 2

 הירליטרא תוחוכ חלש ,חטשב ינושאר רויס

 השק עוגפל ידכ (םינוש הנגה תוחוכ םעו

 .ביואה סיסבב
 ימויא דגנ ןה ,ךלש סיסבל תונגה ןווגמ הנב

 .םייריווא םימויא דגנ ןהו עקרק

 רהמ הפמה תא רוקח ,םיבלשהמ דחא לכב

 תאו םיבאשמה תא רתאל הסנו ןתינש לככ

 .טולשל ךל יאדכ ןהב תויגטרטסאה תודוקנה

 !םיבאשמב טולשל ביואל השרת לא

0 3!]30₪] 63085375 

 הז ,לכה ירחא .האוולה תחקל שושחת לא

 .יתימא ףסכ אל
 וא הטלורב ףסכ תצק תחוורהש רחאל

 םיקחשמל ףסכ תצק דצב רומש ,(זג0-ב

 ,םירחא
 וא םיסא לצפ ,רקופ קחשמ התא רשאב
 שי רשאכ 5ק1ו(-ה תורשפא) הנומת יפלק
 ,דואמ םלתשמ הז .(םיהז םיפלק ינש

 ו

 א!והשסה 6306והע
 םיפוגמ ךלש םיוולמה תא קיחרהל הסנ
 ףקתה ףוטחל םילולע םהש ןוויכמ ,םיימיימש
 ,הרורב הביס אלל םהילע קסרתהלו תושפיט
 םימכח אל ךלש םיביואה םג ,לזמה הברמל
 .תודוכלמל םתוא ךושמל לוכי התאו ,דחוימב
 יעטק לכב תופצל ךל רשפאמ קחשמה
 .קחשמב ךלש םוקימל רשק ילב ,םיטרסה
 םיזמר לבקל ידכ ןמזל ןמזמ תאז השע
 ,םיבצמ ינימ לכב ךל ורזעיש תויגטרטסאו
 ללכ ךרדב םישקתמ םיליחתמ םינקחש
 תאז עצבל ידכ .םיבכוכ לע תורטמ תדמשהב
 רוחבל זאו ,בכוכה תא רוחבל ךילע ,הכלהכ
 .טירפתהמ 5₪0%ץ%16חו - ה תורשפא תא
 לע םינקתמה לכל השיג ךל היהת ןכמ רחאל
 חטשה ינפ תא ןחבו ןקתמב רחב .בכוכ ותוא
 בל םיש .הרטמה תבית תא שפחל ידכ
 המ ,דממ תלתב םיגצומ םיבכוכהש הדבועל
 קחרה תויהל הרטמה תביתל םורגל לולעש
 התאש רחאל .יתלחתהה שופיחה םוקממ
 לש קחרמל דע ברקתה ,הרטמה לעמ אצמנ
 הרטמה תא ץיצפהל לחתהו םירטמוליק 5
 תא תוארל לוכי התא .ישארה קשנה תרזעב
 התאו ,ךלש הגוצתה לע הרטמל רתונש חוכה
 זוחא - 10ב דרוי חוכה תא תוארל רומא
 .העיגפ לכ םע ךרעב
 המישמב ירותסמה ןשייחב שמתשהל ידכ
 טאל הרטמה תיללחל ברקתה ,תישימחה
 ("|[סהאוחש - הרתסהה טקפאש רוכז) דואמ
 התאש דע ,(תוכומנ תויוריהמב רתוי ליַעי -
 וז הדוקנב .םירטמוליק 5,000 לש קחרמב
 .תיטמוטוא לועפל ליחתהל רומא ןשייחה
 הקיטקטה .יידמל השק איה 12 המישמ
 הנוכנה תיללחה תא חווטל איה רתויב הבוטה
 איבהל זאו (חווטל לוכי התאש הנושארה)
 ,הרטמה תיללח לעמ לא ךלש תיללחה תא
 ,ברקתהל לחתה ןכמ רחאל .תולגתהל ילבמ
 השק םנמא .הילעמ קוידב אצמנ התאש אדו
 םיכרדה תחא איה ךא ,וז הקיטקט עצבל
 ברקבש ןבומכ .ונאצמש רתוי תובוטה
 ירושיכ לכב שמתשהל ךילע היהי שחרתיש
 ...ךלש ברקה

 | .סוההווהש5 6 צס!טזוסה

 תתל ידכ קחשמה תא רוצע
 דחוימב ,םיגנימלל תוארוה
 םיגנימל תברקב םה רשאכ
 הזיא ררבל לוכי התא .םירחא
 יפל הארוהה תא לבקי גנימל
 ביצמ התא רשאכ גצומש ןומיסה
 קחשמה .רבכעה ןמס תא וילע
 הלועפ בצמל תיטמוטוא רוזחי
 ,הארוהה תא ןתית רשאכ
 קיסעהל ידכ םימסוחב שמתשה
 ןמזב םיגנימלה בור תא
 גנימל לע חיגשמ התאש
 ,תוגרדמ הנובש ,םיוסמ
 השוע וא םירוזא ץצופמ
 ,תורחא תולועפ
 םיארנ םיבלשהמ קלח
 רע םיירשפא -יתלב
 רשפא ךיא ןיבמ התאש

 םירזיילה לכ תא ליעפהל
 רבד לכ ליעפהל הסנ .תוטומהו
 ,שאייתמ התאש ינפל בלשב ירשפא

 ו יה

 רוקסל ידכ ןושאר טבמב שמתשה .זרדזת לא
 ,םיחוטב תומוקמ תולגלו הביבסה תא
 ,םילזאפל תונורתפו םיביוא לש םילולסמ
 אל םהש המב עוגפל םילוכי אל םיביוא
 םוקמב דומעל ךל רוסא ןכלו ,תעגל םילוכי
 הירכת םא .הביבסב םיביוא שי רשאכ
 עוגפל לכות ,ןמזה לכ ךילא ברקתהל םיביוא
 וקיפסי םהש ילבמ ,קוחרמ בושו בוש םהב
 .ךב עוגפל

| 

 דואמ םירקבמ .ךלש קראפה ןוויגל גאד
 האצותה םא וליפא ,ןווגמ קראפ םיבהוא
 ,יידמל תנגלובמ תיפוסה
 הנומש ךרעב רוכש ,ליחתמ התא רשאכ
 ליחתמ ףסכה רשאכ .םיננג השימחו םיאנכט
 קיפסמ שיש אדו ךא םידבוע רטפ ,לוזאל
 בצמב קראפה תא ריאשהל ידכ םירבוע
 .ריבס

 ה

 ןחוב התא רשאכ םיאפר תוינוכמב שמתשה

 ורזעי ןה .הנושארה םעפב לולסמ
 םלשומה םוקימה לע טילחהל ךל
 .ץיאהלו םולבל ידכ
 םורגל ידכ 5ט5ק6חפוסח - ה תא הנש

 רתוי הבורק תויהל ךלש תינוכמל
 רתוי הבוט הטילש רשפאמ הז יוניש .עקרקל
 .תוריהמ תוינפ רובע רקיעב ,תינוכמה לע
 התא םא אלא ,הדבכ הדלישב שמתשת לא
 הדבכ הדליש .םיביריב סנכיהל ןנכתמ
 ,ולש םיעוציבהמו בכרה תוריהממ התיחפמ
 ךלש ברקה ירושיכ לע ךמתסהל ךילע ןכלו
 ,לולסמב חצנל ידכ

 אל וזה תרגסמב תבותכהש בל םתמש
 הארנכ ?ןמז דאמ הברה רבכ התנתשה
 .בוט קיפסמ בל םתמש אלש
 רבכו התוא וניניש רבעש שדוח קר
 השורדה תויניצה תמר תא לביק רודמה
 ,ול

 תודחוימ תושקב םכל שי םא ,בוש זא
 ,תונכתב הרזע וא םיפיט ,םיטי'צ :ןרעל
 ,2409 ד.ת ,"זיוו"ל תאז חולשל ולכות
 .51114 :דוקימ ,קרב ינב

 ורפסמש ,סקפ םג ונל שי ףסונב

 וליפא וב םיציצמ ונחנא ,43
 לא ,בושח יכה .םכל המדנש הממ רתוי
 רובע" םכיתושקב לע ןייצל וחכשת

 ."הכימתה רדחמ תודוס
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 רעס"ןב ךרע :תאמ

 !הףפסה םע ורהזית"

 " ומ ו

 םילבסה גוז לע ןגרומ התוויצ "
 ג םידחופמה
 ךכ לכ ויה אל םה .הירסיקב (הארנכ) התנק ןגרומש השדחה
 אציו יארה ךותל לפנ םהמ דחאש ירחא לבא ,רקובב םידחופמ =

 אלמלא עורג ךכ לכ היה אלש המ ,ףסונ שאר םע ינשה דצהמ
 ותוא לליקו ןזואה תא ןושארל ךשנ ןמזה לכ ינשה שארה |[ | =

 ו
 .קופיסב המצעל הנהנהו םילבסה םיעבראו תויאשמה עבשב הטיבה ןגרומ ּ | ו |

 .הייחצמ עבוכו ההכ תיז .תצלוח כ בכ אבצ יסנכמב השובל התייה איה |

 ה. רש הו =. .:םאות קוי " |!
 ..תיאשמ רבעל עוספל הלחהו םר לוקב הרמא "?ילש | ו תא האר ימ" / / . -

 .שולש רפסמ
 לע בשיש יבא רמא ",םדוקמ המינפ התוא םיררוג םילבס המכ כ ותיאר |

 ".םתוא ןוויכ ןרע" ,תלדגמ תיכוכז םע םילמנ ףרשו רצחב לספסה |

 "?רזוע אל התא המל" ,טבמ וילא הרישי ה ןגרומ |

 שפב יבא הנע ";יידמ םח" |
 יד תא + ןיקתהל םהל ר רוזעתו 1 אל המל זא" = ו

 ".םילמנ ןיא םינפב לבא" ,יבא בישה ",ןגזמה תא וניקתה רבכ ₪
 רבחל ךיא םהל רמא ןרע" ,הדרחב ןגרומ הלאש "?ןגזמה תא יג טה"

 ו
 "?המל ,אל" | |( א

 ירי ו מ יי ישי ו ה

 .וטבמ תא םירה יבא 1

 רוץ 0 ₪
 + 4 ז ְי . ו

 "?התא הפיא" ,ןגרומ הגאש "!ןרע"
 ".תרפוע תא ליכאמ" ,הרזח יתגאש ".חבטמב"

 הנורחאה תויגימולאה תסורפ הרמגנש קוידב \ חבטמל וסנכנ יבאו ןגרומ =

 ו .לוכאל ןגרומ לש בהזה ליטמל יתתנש |

 "?ןגזמה תא ןיקתהל םהל תרזע" ,יבא לאש ",דיִגַת"

 "?רומא יתייה" ,יתמע אל

 ",תורצב ונחנא" ,ןגרומ הרמא ",םהל רזע אל ונתיאמ דחא ףא םא*
 ".םירבדמ םתא המ לע" ,םהינָשב % : ו

 ,וילגרב טיבהו יבא םֶגמְ "..,הא" |
 .שחלב ןגרומ הרמא ",יוליג ינפמ ונילע ךסימ אוהש 'טושפ | / |

 | | | . "לו 7 / ,

 מ תושעל תוסנלו אובל ו ימ / ,ערוי 0
 ּ רֶתוי דוע טקש ב -

 <ןםירבדמ םתא המ לע - 4

 ".טיס יבוק ינפמ ונילע ךסימ הז" .יפתכב הזחאו ןגרומ הרמא *,ןרע" 4

 'ק-9/ ןווש 01 ואז

 "...ףועל עדת אל איה ,רופיצב םכלש שארה
 תא ו ,לאיצנטופ שי יי יול רם ו ולומ

 ו ע
 .יבא עיצה ".לוחכ היהנ התא ,ןילוטנו תפיאש 0

 לע 2 / ,.לע ךומסל ומכ הז םבילע ו יל ג ו

 ",..ףרוטמ טסירורטו תילינס הפשכמ
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 לסל תא ךופהל רשפאש יתעדי אל" ,יבא רמא ",קילדמ קירט ,יה"
 1 ".הייחלמל והשימ

 ו חיטבמ התא ,הרזחב ןושלה תא ךל ךופהל תדמוע ינא ,ןרע"

 / .קועצל
 יי ,היתועבצאב השקנ וב לייב

 , ן'תרמא ".ונתוא רתאי יבוק םא הרקיש ו 'אל ינא"

 | וי וו םמוקמב ואפק םילבסה לכ עתפל
 - 0 לאש "?הרק המ"

 - ו ו

 - ו ו

 ו ץ | אוצמל ונבבותסה

 ו 1 - ְ .ךייתומולח לכל הבושתה ינאו ,יבא ינא" ,יבא רמא "!םולש"

 "!וישכע בשוח התא המ" ,העשפמה רוזיאב יבאב הטעב תינידנולבה

 ,טטומתהו יבא בישה ".ייתומולח לכל הבושתה תאש"

 .ןגרומ הלאש "?תא ימו"
 ,תינידנולבה התנע ".םידפרעה תלטוק ,יפאב ינא"

 ,ןגרומ הבישה ".םינק תלטוק ,ןגרומ ינא ,דאמ םיענ"

 "?ילש םילבסל תישע המ"
 ".טיס לש תנכוס הוטב איה" ,ןגרומל יתרמא "!התיא ירבדת לא"

 .יפאב הלאש "?ימ"
 ".םמתיהל יסנת לא"
 תוחוכמ - אל התא תטלוקי ינאש המ יפל" ,יפאב הרמא ",דמג ,עמש"

 בכשש יבא לע עיבצה יפאב ו לו 2 יל וכ ךכ ,עשרה

 ןגרומ לע העיבצה איה ה ,ויתפש ₪ ךויח םע ב לע לפוקמ
 - ,הבג המירהש

 יבגל ךתעד תא תונשל הלולע תאו" ב הרמא \ ",דומח והשמ ישעת"
9 
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 .ןגרומ לע הלש םימה קובקב תלוכת תא תימואתפ העונתב הכפש יפאב

 ,ןגרומל םולכ םישוע אל ם 2 וישכע"

 תולודג תויומכ גישהל החוטב לש תבשחנ רעישה תא הל ביטרהל לבא

 ".רצק ןמזב באכ לש
- 

 0 - ה-9

 .הזז אל ןגרומ

 ".תא ימ ל יארת" ,יתרמא ",ןגרומ ,ייקוא"
 .הזז אל ןגרומ

 ,יתלאש "?ןגרומל תישע המ
 ןויגפ הפלשו יפאב הרמא ",דגנתהל הלכיש ינפל ןמזב התוא יתאפקה"

 וו ַ.

 =  ןחלושה לע ינפל חנומ היחש רפסל די יתטשוהו יתרמא ".אל תא ,אל וה"
 .אירקהל יתלחתהו ינורגב יתחכחיכ ."'ב תיראיניל הרבגלא" ומש

/ 

 "ו

 יש תולועפל סחיב ירוטקו בחרמ היהי והשלכ בחרמ לש בחרמ תת לכ"
 ",בחרמה לש ,לפכו

[ 

 ים .הינזוא תא התסיכו יפאב הקעז "!הההא"
 זרמה לש םירוטקוה לכ לש םיראינילה םיפוריצה לכ לש הצובק"

 השירפה ידי לע סרפנה בחרמה וא בחרמה לש תיראיניל השירפ תיארקנ
 ד ו שנ

 .קועצל יפאב הכישמה "!ישונא אל הז ווליצה"
 יי ה ,יזבנ ךויחב יתכשמה" ,םירוטקוה לש תיראיניל השירפ"
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